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Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
 Nº 00011/2017 

  
Às 14:18 horas do dia 16 de outubro de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 2426 de 04/01/2017, em atendimento às disposições contidas
na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 016/2017,
para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00011/2017. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de
cadeiras para a nova sede do CRF/SC.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital,
divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos
lances ofertados.

 
 
Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: CADEIRA
Descrição Complementar: CADEIRA OPERACIONAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE
REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 7 Unidade de fornecimento: un
Valor estimado: R$ 8.278,6900 Situação: Cancelado na aceitação
 
Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: CADEIRA
Descrição Complementar: CADEIRA REUNIÃO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE
REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 24 Unidade de fornecimento: un
Valor estimado: R$ 35.176,0800 Situação: Cancelado na aceitação
 
Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: CADEIRA
Descrição Complementar: CADEIRA INTERLOCUTOR, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE
REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 Unidade de fornecimento: un
Valor estimado: R$ 3.883,9800 Situação: Cancelado na aceitação
 
Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: CADEIRA
Descrição Complementar: CADEIRA PRESIDÊNCIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE
REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: un
Valor estimado: R$ 2.134,3300 Situação: Cancelado na aceitação
 
Item: 5 - GRUPO 1
Descrição: CADEIRA
Descrição Complementar: CADEIRA DIRETORIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE
REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: un
Valor estimado: R$ 5.690,0100 Situação: Cancelado na aceitação
 
Item: 6 - GRUPO 1
Descrição: CADEIRA
Descrição Complementar: CADEIRA INTERLOCUTOR DIRETORIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
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Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: un
Valor estimado: R$ 3.920,0000 Situação: Cancelado na aceitação
 
Item: 7
Descrição: CADEIRA
Descrição Complementar: CADEIRA AUDITÓRIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE
REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 89 Unidade de fornecimento: un
Valor estimado: R$ 63.323,5000 Situação: Cancelado na aceitação

Relação de Grupos
GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 59.083,0900 Situação: Cancelado na aceitação
Itens do grupo:

 1 - CADEIRA

 2 - CADEIRA

 3 - CADEIRA

 4 - CADEIRA

 5 - CADEIRA

 6 - CADEIRA

Histórico
Item: 1 - GRUPO 1 - CADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                  (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

Declaração 
 ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
77.781.417/0001-63 CORESUL

MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
PARA
ESCRITORIO
LTDA. - E

Sim Sim 7 R$ 1.182,0000 R$ 8.274,0000 13/10/2017
14:01:25

Marca: frisokar 
 Fabricante: frisokar 

 Modelo / Versão: diretor 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS
PARA
ESCRITORIO
LTDA - EPP

Sim Sim 7 R$ 1.182,6700 R$ 8.278,6900 13/10/2017
17:27:07

Marca: LAYOUT 
 Fabricante: LAYOUT 

 Modelo / Versão: CT280 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA OPERACIONAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES

CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.

09.368.381/0001-30 LOGGERAIS,
INDUSTRIA,
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA
LTDA -

Sim Sim 7 R$ 1.182,6700 R$ 8.278,6900 16/10/2017
09:03:53

Marca: Frisokar 
 Fabricante: Frisokar 

 Modelo / Versão: Frisokar 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA OPERACIONAL A) ASSENTO: Em madeira compensada

multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 10,5mm / 7 lâminas) espuma de poliuretano
flexível HR, isenta de CFC, alta resiliência, com densidade entre 50 e 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com
espessura mínima de 40 mm. Medidas: Largura de 505 mm e profundidade de 465 mm. B) ESPALDAR: Médio em
polipropileno PP injetado, copolímero, moldado anatomicamente, com espessura mínima de 3,5mm. Espuma em
poliuretano flexível HR, isenta de CFC, alta resiliência, com densidade entre 50 e 55 kg/m3 e moldada
anatomicamente com espessura mínima de 40 mm e saliência para apoio lombar. Medidas: Largura de 450 mm e
altura de 470 mm. C) CAPAS DE PROTEÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO: Fabricadas em polipropileno injetado
texturizada e bordas arredondadas que dispensem o uso do perfil de PVC, sendo com raio de curvatura maior que
2 mm (Norma NBR 13962/2006); D) ESTOFADOS: Revestimento em tecido 100% poliéster tipo crepe, gramatura
de 430g/ml (+-5%), com quesitos de solidez da cor à luz e à fricção atendendo à norma NBR8432, resistência ao
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pilling atendendo à norma ISO12945 e flamabilidade autoextinguivel atendendo à norma ISO 3795. E) SUPORTE
E ARTICULAÇÃO DO ENCOSTO E CAPA DE ACABAMENTO: Suporte para o encosto com regulagem de altura
fabricado em chapa de aço estampada de 6,35 mm de espessura, com curso de 75 mm e acionamento
automático sem necessidade de botões ou manípulos para apoio lombar. Capa do suporte para o encosto em
polipropileno texturizada com acabamento que resulte na integração entre o assento e o encosto. Sistema de
articulação do encosto deve permitir que o ângulo do encosto acompanhe permanentemente o ângulo da coluna
vertebral através de uma lâmina com espessura de 6,35 mm que liga o encosto ao mecanismo. F) MECANISMO:
Mecanismo sincronizado do tipo Ergoback com corpo em chapa de aço estampada com espessura de 3,35 mm,
com inclinação do encosto e o assento com inclinação regulável de curso de ângulo entre -5º a +5º, resultando
numa proporção de deslocamento. Regulagem de tensão do relax deve ser através de manopla giratória na parte
frontal do mecanismo, que permita o ajuste ao usuário. O travamento das regulagens deve poder ser em
qualquer posição de comando, através de alavanca com sistema de freio com pressão de 17 elementos metálicos,
sendo 8 chapas e 9 distanciadores de aço. A regulagem de altura do assento e inclinação do encosto deve ser
através de duas alavancas, uma do lado esquerdo e uma do lado direito. Acabamento em pintura eletrostática em
epóxi pó, com pré&#8208;tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo o mecanismo com película de
100 microns (tolerância de 5% para + ou &#8208;) e com propriedades de resistência a agentes químicos. G)
COLUNA DE REGULGEM DE ALTURA: Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás
fabricado em tubo de aço de 50,00 x 1,50mm (tolerância de 5% para + ou -). Acabamento em pintura
eletrostática em epóxi pó, com prétratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com
película de aproximadamente 100 microns (tolerância de 5% para + ou -) e com propriedades de resistência a
agentes químicos. Comprimento mínimo do corpo de 190 mm. Coluna de regulagem mínima de altura de 100
mm. (Tolerância de 5% para + ou -), Classe 4, conforme a norma DIN4550. H) TUBO TELESCOPICO DE
ACABAMENTO: Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno copolímero texturizada que
proporcione acabamento e proteção á coluna central, sendo elemento de ligação estática entre a base e
omecanismo. Sistema de fixação tanto na parte superior quanto na inferior propiciam travamento perfeito
evitando que durante o uso da cadeira esta venha a se desprender da base, ou deixe o pistão aparecendo na
parte superior perdendo sua função estática e de proteção, possibilitando assim, que o acúmulo de partículas
possa prejudicar o funcionamento do sistema de regulagem de altura. I) BASE: Base curvada em polímero
termoplástico de alta resistência, nylon, com diâmetro 700 mm e altura de 122mm. Com alojamento para engate
do rodízio no diâmetro de 11mm dispensando o uso de buchas de fixação. No alojamento para a coluna a gás
deve possuir anel metálico que faça a função estrutural. J) RODÍZIOS: Duplo giro, com rodas e cavalete injetados
em poliamida (nylon 6), com aditivo anti&#8208;ultravioleta e modificador de impacto. Eixo vertical em aço
trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm (tolerância de 5% para + ou - 5%) eixo horizontal em aço trefilado
1010/1020 com diâmetro de 8 mm (tolerância de 5% para + ou -), e rodas com diâmetro de 55 mm (tolerância
de 5% para + ou - 5%). O eixo vertical deve ser dotado de anel elástico em aço que possibilite acoplamento fácil
e seguro à base, banda de rodagem macia (PU) com cores diferentes no centro e na banda de rodagem, indicado
para pisos duros. Estabelecidos na norma NBR 14049/98, modelo 1.1.7, com rodas re

09.213.849/0001-18 ELFORT
IMPORTACAO E
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
LTDA - ME

Sim Sim 7 R$ 1.182,6700 R$ 8.278,6900 16/10/2017
11:26:58

Marca: Cavaletti 
 Fabricante: Cavaletti 

 Modelo / Versão: 4002 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA OPERACIONAL A) ASSENTO: Em madeira compensada

multilaminada,, com espessura mínima de 10,5mm / 7 lâminas) espuma de poliuretano flexível HR, isenta de
CFC, alta resiliência, com densidade entre 50 e 55 kg/m3 com espessura mínima de 40 mm. Largura de 505 mm
e profundidade de 465 mm. ESPALDAR: Médio em polipropileno PP injetado, copolímero, com espessura mínima
de 3,5mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isenta de CFC, alta resiliência, com densidade entre 50 e 55
kg/m3, com espessura mínima de 40 mm e saliência para apoio lombar. Largura de 450 mm e altura de 470 mm.
CAPAS DE PROTEÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO: Fabricadas em polipropileno injetado texturizada e bordas
arredondadas que dispensem o uso do perfil de PVC, sendo com raio de curvatura maior que 2 mm ESTOFADOS:
Revestimento em tecido 100% poliéster tipo crepe, gramatura de 430g/ml (+-5%), com quesitos de solidez da
cor à luz e à fricção atendendo à norma NBR8432, resistência ao pilling atendendo à norma ISO12945 e
flamabilidade autoextinguivel atendendo à norma ISO 3795. E) SUPORTE E ARTICULAÇÃO DO ENCOSTO E CAPA
DE ACABAMENTO: com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada de 6,35 mm de espessura,
com curso de 75 mm e acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos para apoio lombar.
Capa do suporte para o encosto em polipropileno texturizada Sistema de articulação do encosto permitir que o
ângulo do encosto acompanhe permanentemente o ângulo da coluna vertebral através de uma lâmina com
espessura de 6,35 mm que liga o encosto ao mecanismo.MECANISMO sincronizado do tipo Ergoback com corpo
em chapa de aço estampada com espessura de 3,35 mm, com inclinação do encosto e o assento com inclinação
regulável de curso de ângulo entre -5º a +5º,. Regulagem de tensão do relax deve ser através de manopla
giratória na parte frontal do mecanismo, que permita o ajuste ao usuário. O travamento das regulagens em
qualquer posição de comando, através de alavanca com sistema de freio com pressão de 17 elementos metálicos,
sendo 8 chapas e 9 distanciadores de aço. A regulagem de altura do assento e inclinação do encosto através de
duas alavancas, uma do lado esquerdo e uma do lado direito. COLUNA DE REGULGEM DE ALTURA com
acionamento a gás fabricado em tubo de aço de 50,00 x 1,50mm.Comprimento mínimo do corpo de 190 mm.
Coluna de regulagem mínima de altura de 100 mm. (, Classe 4, conforme a norma DIN4550. H) TUBO
TELESCOPICO DE ACABAMENTO: Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno copolímero
texturizada que proporcione acabamento e proteção á coluna central, sendo elemento de ligação estática entre a
base e o mecanismo. Sistema de fixação tanto na parte superior quanto na inferior propiciam travamento. BASE
curvada em polímero termoplástico de alta resistência, nylon, com diâmetro 700 mm e altura de 122mm. Com
alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11mm dispensando o uso de buchas de fixação. No alojamento
para a coluna a gás com anel metálico que faça a função estrutural. RODÍZIOS: Duplo giro, com rodas e cavalete
injetados em poliamida (nylon 6), com aditivo anti&#8208;ultravioleta e modificador de impacto. Eixo vertical em
aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm (tolerância de 5% para + ou - 5%) eixo horizontal em aço
trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm (tolerância de 5% para + ou -), e rodas com diâmetro de 55 mm
(tolerância de 5% para + ou - 5%). O eixo com anel elástico em aço, banda de rodagem macia (PU) com cores
diferentes no centro e na banda de rodagem, indicado para pisos duros. conforme NBR 14049/98, modelo 1.1.7,
com rodas revestidas com material resiliente, (NBR 13962/06), APOIA BRAÇOS REGULAVEIS: No formato de “T”
par de braços reguláveis de dupla injeção, parte estrutural injetada em nylon + parte do apóio do braços injetada
e revestido em poliuretano integral skin com toque macio conforme norma 13962/06. Largura de apóia braços
com 70 mm e comprimento de 255 mm (Reguláveis com ajuste vertical (altura) com 8 estágios de regulagens e
curso de 85mm. Fixação em 3 pontos através de suporte triangular e parafusos com rosca ¼”. L) ACABAMENTO:
Em pintura eletrostática em epóxi&#8208;pó, com pré&#8208;tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado),
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revestindo totalmente a superfície da película de 100 micrometros e com propriedades de resistência a agentes
químicos.

82.424.573/0001-07 MONDAZA
EMPRESA
COMERCIAL
ORGANIZACAO
LTDA - ME

Sim Sim 7 R$ 2.400,0000 R$ 16.800,0000 16/10/2017
08:32:15

Marca: J&R 
 Fabricante: Frisokar 

 Modelo / Versão: Corporativa 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA OPERACIONAL A) ASSENTO: Em madeira compensada

multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 10,5mm / 7 lâminas) espuma de poliuretano
flexível HR, isenta de CFC, alta resiliência, com densidade entre 50 e 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com
espessura mínima de 40 mm. Medidas: Largura de 505 mm e profundidade de 465 mm. B) ESPALDAR: Médio em
polipropileno PP injetado, copolímero, moldado anatomicamente, com espessura mínima de 3,5mm. Espuma em
poliuretano flexível HR, isenta de CFC, alta resiliência, com densidade entre 50 e 55 kg/m3 e moldada
anatomicamente com espessura mínima de 40 mm e saliência para apoio lombar. Medidas: Largura de 450 mm e
altura de 470 mm. C) CAPAS DE PROTEÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO: Fabricadas em polipropileno injetado
texturizada e bordas arredondadas que dispensem o uso do perfil de PVC, sendo com raio de curvatura maior que
2 mm (Norma NBR 13962/2006); D) ESTOFADOS: Revestimento em tecido 100% poliéster tipo crepe, gramatura
de 430g/ml (+-5%), com quesitos de solidez da cor à luz e à fricção atendendo à norma NBR8432, resistência ao
pilling atendendo à norma ISO12945 e flamabilidade autoextinguivel atendendo à norma ISO 3795. E) SUPORTE
E ARTICULAÇÃO DO ENCOSTO E CAPA DE ACABAMENTO: Suporte para o encosto com regulagem de altura
fabricado em chapa de aço estampada de 6,35 mm de espessura, com curso de 75 mm e acionamento
automático sem necessidade de botões ou manípulos para apoio lombar. Capa do suporte para o encosto em
polipropileno texturizada com acabamento que resulte na integração entre o assento e o encosto. Sistema de
articulação do encosto deve permitir que o ângulo do encosto acompanhe permanentemente o ângulo da coluna
vertebral através de uma lâmina com espessura de 6,35 mm que liga o encosto ao mecanismo. F) MECANISMO:
Mecanismo sincronizado do tipo Ergoback com corpo em chapa de aço estampada com espessura de 3,35 mm,
com inclinação do encosto e o assento com inclinação regulável de curso de ângulo entre -5º a +5º, resultando
numa proporção de deslocamento. Regulagem de tensão do relax deve ser através de manopla giratória na parte
frontal do mecanismo, que permita o ajuste ao usuário. O travamento das regulagens deve poder ser em
qualquer posição de comando, através de alavanca com sistema de freio com pressão de 17 elementos metálicos,
sendo 8 chapas e 9 distanciadores de aço. A regulagem de altura do assento e inclinação do encosto deve ser
através de duas alavancas, uma do lado esquerdo e uma do lado direito. Acabamento em pintura eletrostática em
epóxi pó, com pré&#8208;tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo o mecanismo com película de
100 microns (tolerância de 5% para + ou &#8208;) e com propriedades de resistência a agentes químicos. G)
COLUNA DE REGULGEM DE ALTURA: Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás
fabricado em tubo de aço de 50,00 x 1,50mm (tolerância de 5% para + ou -). Acabamento em pintura
eletrostática em epóxi pó, com prétratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com
película de aproximadamente 100 microns (tolerância de 5% para + ou -) e com propriedades de resistência a
agentes químicos. Comprimento mínimo do corpo de 190 mm. Coluna de regulagem mínima de altura de 100
mm. (Tolerância de 5% para + ou -), Classe 4, conforme a norma DIN4550. H) TUBO TELESCOPICO DE
ACABAMENTO: Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno copolímero texturizada que
proporcione acabamento e proteção á coluna central, sendo elemento de ligação estática entre a base e
omecanismo. Sistema de fixação tanto na parte superior quanto na inferior propiciam travamento perfeito
evitando que durante o uso da cadeira esta venha a se desprender da base, ou deixe o pistão aparecendo na
parte superior perdendo sua função estática e de proteção, possibilitando assim, que o acúmulo de partículas
possa prejudicar o funcionamento do sistema de regulagem de altura. I) BASE: Base curvada em polímero
termoplástico de alta resistência, nylon, com diâmetro 700 mm e altura de 122mm. Com alojamento para engate
do rodízio no diâmetro de 11mm dispensando o uso de buchas de fixação. No alojamento para a coluna a gás
deve possuir anel metálico que faça a função estrutural. J) RODÍZIOS: Duplo giro, com rodas e cavalete injetados
em poliamida (nylon 6), com aditivo anti&#8208;ultravioleta e modificador de impacto. Eixo vertical em aço
trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm (tolerância de 5% para + ou - 5%) eixo horizontal em aço trefilado
1010/1020 com diâmetro de 8 mm (tolerância de 5% para + ou -), e rodas com diâmetro de 55 mm (tolerância
de 5% para + ou - 5%). O eixo vertical deve ser dotado de anel elástico em aço que possibilite acoplamento fácil
e seguro à base, banda de rodagem macia (PU) com cores diferentes no centro e na banda de rodagem, indicado
para pisos duros. Estabelecidos na norma NBR 14049/98, modelo 1.1.7, com rodas re

04.063.503/0001-67 SANTA
TEREZINHA
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI
- EPP

Sim Sim 7 R$ 5.000,0000 R$ 35.000,0000 04/10/2017
16:20:10

Marca: Shopping do Escritor 
 Fabricante: Frisokar 

 Modelo / Versão: Diretor 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA OPERACIONAL A) ASSENTO: Em madeira compensada

multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 10,5mm / 7 lâminas) espuma de poliuretano
flexível HR, isenta de CFC, alta resiliência, com densidade entre 50 e 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com
espessura mínima de 40 mm. Medidas: Largura de 505 mm e profundidade de 465 mm. B) ESPALDAR: Médio em
polipropileno PP injetado, copolímero, moldado anatomicamente, com espessura mínima de 3,5mm. Espuma em
poliuretano flexível HR, isenta de CFC, alta resiliência, com densidade entre 50 e 55 kg/m3 e moldada
anatomicamente com espessura mínima de 40 mm e saliência para apoio lombar. Medidas: Largura de 450 mm e
altura de 470 mm. C) CAPAS DE PROTEÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO: Fabricadas em polipropileno injetado
texturizada e bordas arredondadas que dispensem o uso do perfil de PVC, sendo com raio de curvatura maior que
2 mm (Norma NBR 13962/2006); D) ESTOFADOS: Revestimento em tecido 100% poliéster tipo crepe, gramatura
de 430g/ml (+-5%), com quesitos de solidez da cor à luz e à fricção atendendo à norma NBR8432, resistência ao
pilling atendendo à norma ISO12945 e flamabilidade autoextinguivel atendendo à norma ISO 3795. E) SUPORTE
E ARTICULAÇÃO DO ENCOSTO E CAPA DE ACABAMENTO: Suporte para o encosto com regulagem de altura
fabricado em chapa de aço estampada de 6,35 mm de espessura, com curso de 75 mm e acionamento
automático sem necessidade de botões ou manípulos para apoio lombar. Capa do suporte para o encosto em
polipropileno texturizada com acabamento que resulte na integração entre o assento e o encosto. Sistema de
articulação do encosto deve permitir que o ângulo do encosto acompanhe permanentemente o ângulo da coluna
vertebral através de uma lâmina com espessura de 6,35 mm que liga o encosto ao mecanismo. F) MECANISMO:
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Mecanismo sincronizado do tipo Ergoback com corpo em chapa de aço estampada com espessura de 3,35 mm,
com inclinação do encosto e o assento com inclinação regulável de curso de ângulo entre -5º a +5º, resultando
numa proporção de deslocamento. Regulagem de tensão do relax deve ser através de manopla giratória na parte
frontal do mecanismo, que permita o ajuste ao usuário. O travamento das regulagens deve poder ser em
qualquer posição de comando, através de alavanca com sistema de freio com pressão de 17 elementos metálicos,
sendo 8 chapas e 9 distanciadores de aço. A regulagem de altura do assento e inclinação do encosto deve ser
através de duas alavancas, uma do lado esquerdo e uma do lado direito. Acabamento em pintura eletrostática em
epóxi pó, com pré&#8208;tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo o mecanismo com película de
100 microns (tolerância de 5% para + ou &#8208;) e com propriedades de resistência a agentes químicos. G)
COLUNA DE REGULGEM DE ALTURA: Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás
fabricado em tubo de aço de 50,00 x 1,50mm (tolerância de 5% para + ou -). Acabamento em pintura
eletrostática em epóxi pó, com prétratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com
película de aproximadamente 100 microns (tolerância de 5% para + ou -) e com propriedades de resistência a
agentes químicos. Comprimento mínimo do corpo de 190 mm. Coluna de regulagem mínima de altura de 100
mm. (Tolerância de 5% para + ou -), Classe 4, conforme a norma DIN4550. H) TUBO TELESCOPICO DE
ACABAMENTO: Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno copolímero texturizada que
proporcione acabamento e proteção á coluna central, sendo elemento de ligação estática entre a base e o
mecanismo. Sistema de fixação tanto na parte superior quanto na inferior propiciam travamento perfeito evitando
que durante o uso da cadeira esta venha a se desprender da base, ou deixe o pistão aparecendo na parte
superior perdendo sua função estática e de proteção, possibilitando assim, que o acúmulo de partículas possa
prejudicar o funcionamento do sistema de regulagem de altura. I) BASE: Base curvada em polímero
termoplástico de alta resistência, nylon, com diâmetro 700 mm e altura de 122mm. Com alojamento para engate
do rodízio no diâmetro de 11mm dispensando o uso de buchas de fixação. No alojamento para a coluna a gás
deve possuir anel metálico que faça a função estrutural. J) RODÍZIOS: Duplo giro, com rodas e cavalete injetados
em poliamida (nylon 6), com aditivo anti&#8208;ultravioleta e modificador de impacto. Eixo vertical em aço
trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm (tolerância de 5% para + ou - 5%) eixo horizontal em aço trefilado
1010/1020 com diâmetro de 8 mm (tolerância de 5% para + ou -), e rodas com diâmetro de 55 mm (tolerância
de 5% para + ou - 5%). O eixo vertical deve ser dotado de anel elástico em aço que possibilite acoplamento fácil
e seguro à base, banda de rodagem macia (PU) com cores diferentes no centro e na banda de rodagem, indicado
para pisos duros. Estabelecidos na norma NBR 14049/98, modelo 1.1.7, com rodas r

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 35.000,0000 04.063.503/0001-67 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 16.800,0000 82.424.573/0001-07 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 8.278,6900 09.368.381/0001-30 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 8.278,6900 02.604.236/0001-62 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 8.278,6900 09.213.849/0001-18 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 8.274,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 8.270,0000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 15:14:49:930
R$ 8.200,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 15:16:07:810
R$ 8.190,0000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 15:16:49:750
R$ 8.180,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 15:17:28:177
R$ 8.170,0000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 15:18:20:367
R$ 8.160,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 15:19:47:107
R$ 8.277,6900 09.368.381/0001-30 16/10/2017 15:20:13:437
R$ 8.140,0000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 15:20:45:970
R$ 8.000,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 15:21:34:397
R$ 7.997,2800 09.213.849/0001-18 16/10/2017 15:21:45:113
R$ 18.019,4900 04.063.503/0001-67 16/10/2017 15:21:46:660
R$ 7.990,0000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 15:21:50:320
R$ 7.989,3500 09.213.849/0001-18 16/10/2017 15:22:05:117
R$ 7.980,0000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 15:22:37:493
R$ 7.978,1500 09.213.849/0001-18 16/10/2017 15:22:37:727
R$ 7.800,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 15:22:57:260
R$ 7.798,3600 09.213.849/0001-18 16/10/2017 15:23:00:650

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 16/10/2017
15:07:23 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

16/10/2017
15:11:44 Batida iminente. Data/hora iminência: 16/10/2017 15:21:44.

Encerrado 16/10/2017
15:23:03 Item encerrado

Recusa 18/10/2017
15:03:06

Recusa da proposta. Fornecedor: ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME,
CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18, pelo melhor lance de R$ 7.798,3600. Motivo: Não atendeu as
especificações técnicas, bem como as exigências elencadas no item 2.1 do anexo I do Edital.
Relatório completo disponível no campo AVISOS deste sistema.

Recusa 19/10/2017 Recusa da proposta. Fornecedor: CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. -
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16:04:29 E, CNPJ/CPF: 77.781.417/0001-63, pelo melhor lance de R$ 7.800,0000. Motivo: Por não atender a
convocação para envio da proposta atualizada bem como documentos técnicos exigidos no termo
de referência.

Recusa 25/10/2017
13:48:09

Recusa da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF:
02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R$ 7.980,0000. Motivo: Não atendeu as especificações
técnicas, bem como as exigências elencadas no item 2.1 do anexo I do Edital. Relatório completo
disponível no campo AVISOS deste sistema.

Recusa 26/10/2017
16:21:13

Recusa da proposta. Fornecedor: LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA -,
CNPJ/CPF: 09.368.381/0001-30, pelo melhor lance de R$ 8.277,6900. Motivo: Por não atender a
convocação para envio da proposta atualizada bem como documentos técnicos exigidos no termo
de referência.

Recusa 27/10/2017
17:03:17

Recusa da proposta. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP,
CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, pelo melhor lance de R$ 18.019,4900. Motivo: Por não atender a
convocação para envio da proposta atualizada bem como documentos técnicos exigidos no termo
de referência.

Recusa 30/10/2017
14:40:37

Recusa da proposta. Fornecedor: MONDAZA EMPRESA COMERCIAL ORGANIZACAO LTDA - ME,
CNPJ/CPF: 82.424.573/0001-07, pelo melhor lance de R$ 16.800,0000. Motivo: Por não atender a
convocação para envio da proposta atualizada bem como documentos técnicos exigidos no termo
de referência.

Cancelado na
aceitação

30/10/2017
14:47:26 Item cancelado na aceitação. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 2 - GRUPO 1 - CADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                  (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

Declaração 
 ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
77.781.417/0001-63 CORESUL

MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
PARA
ESCRITORIO
LTDA. - E

Sim Sim 24 R$ 1.465,0000 R$ 35.160,0000 13/10/2017
14:01:25

Marca: cavaletti 
 Fabricante: cavaletti 

 Modelo / Versão: 16001 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS
PARA
ESCRITORIO
LTDA - EPP

Sim Sim 24 R$ 1.465,6700 R$ 35.176,0800 13/10/2017
17:27:07

Marca: LAYOUT 
 Fabricante: LAYOUT 

 Modelo / Versão: CT280 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA REUNIÃO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES

CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.

09.368.381/0001-30 LOGGERAIS,
INDUSTRIA,
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA
LTDA -

Sim Sim 24 R$ 1.465,6700 R$ 35.176,0800 16/10/2017
09:03:53

Marca: Frisokar 
 Fabricante: Frisokar 

 Modelo / Versão: Frisokar 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA REUNIÃO A) ASSENTO: Em madeira compensada

multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 12mm / 7 lâminas) espuma de poliuretano
flexível HR, isento de CFC, alta resiliência (capacidade de o material sofrer tensão e recuperar seu estado normal
quando suspenso o “estado de risco”). Em densidade entre 50 e 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com
espessura mínima de 40 mm. Revestimento em tecido 100% poliéster. Medidas: Largura de 505 mm e
profundidade de 465 mm. B) ENCOSTO: Com formato anatômico, estruturado em tubo de aço carbono diâmetro
1”, espessura da parede 1,90 mm, unido a perfil “U” com dimensões de 90x30x3mm, que serve para fixar a
estrutura do encosto ao mecanismo. Estrutura interna tubular diâmetro 5/8” x 1,90 mm coberto por tela de
poliéster tipo “mesh” com fechamento inferior por zíper. Travessa superior em tubo de aço com formato anatômico
para facilitar a pega e espera para apoio de cabeça. Estofamento sobreposto em laminado sintético ou couro
natural (sem base de madeira) com espuma densidade D20 com medidas de 780 mm x 440 mm e espessura de 25
mm, fixado na parte inferior da estrutura tubular do encosto, com velcros. Medidas: Largura de 500 mm e altura
de 735 mm. C) MECANISMO: Com movimento relax fabricado por processo robotizado de solda sistema MIG em
chapa de aço estampada de 3 mm. Ângulo de inclinação do mecanismo de 17° ± 1°. Acabamento em pintura
eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo
totalmente o mecanismo com película de aproximadamente 70 mícrons com propriedades de resistência a agentes
químicos. Este mecanismo possibilita o bloqueio do movimento na posição de trabalho utilizando a mesma
alavanca de regulagem de altura. Sistema de ajuste de tensão sob o assento permite a perfeita adequação do
movimento relax ao biotipo do usuário. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone
morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. D) COLUNA DE REGULAGEM DE
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ALTURA: Com sistema de acionamento a gás fabricado em tubo de aço de 50,00 x 1,50mm (tolerância de 5% para
+ ou -). Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, com pré &#8208; tratamento anti-ferruginoso
(fosfatizado), revestindo totalmente a capa do pistão com película de aproximadamente 100 microns (tolerância de
5% para + ou -) e com propriedades de resistência a agentes químicos. Comprimento do corpo de 240 mm e
regulagem mínima de altura de 120 mm. (Tolerância de 5% para + ou -). E) BASE: Base curvada em polímero
termoplástico de alta resistência, nylon, com diâmetro 700 mm e altura de 122 mm. Com alojamento para engate
do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. No alojamento para a coluna a gás
deve possuir anel metálico que faça a função estrutural. F) RODIZIOS: De duplo giro, com rodas e cavalete
injetados em poliamida (nylon 6), com aditivo anti &#8208; ultravioleta e modificador de impacto. Eixo vertical em
aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm (tolerância de 5% para + ou - 5%) eixo horizontal em aço
trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm (tolerância de 5% para + ou -), e rodas com diâmetro de 55 mm
(tolerância de 5% para + ou - 5%). O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento
fácil e seguro à base, banda de rodagem macia (PU, para o modelo BUG-E) com cores diferentes no centro e na
banda de rodagem, indicado para pisos duros. G) APOIA-BRAÇOS: Reguláveis com formato de “T”, de dupla
injeção, com parte estrutural injetada em nylon e parte do apoio dos braços injetada e revestido em poliuretano
integral skin com toque macio. Largura de apóia-braços com 70 mm e comprimento de 255 mm (tolerância de 5%
para + ou -). Reguláveis com ajuste vertical (altura) com 9 estágios de regulagens e curso de 87mm. Fixação em 3
pontos através de suporte triangular e parafusos com rosca ¼”. Medidas: Largura de apóiabraços 70 mm e
comprimento de 255 mm (tolerância de 5% para + ou -)

09.213.849/0001-18 ELFORT
IMPORTACAO E
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
LTDA - ME

Sim Sim 24 R$ 1.465,6700 R$ 35.176,0800 16/10/2017
11:26:59

Marca: Cavaletti 
 Fabricante: Cavaletti 

 Modelo / Versão: 16501 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA REUNIÃO A) ASSENTO: Em madeira compensada

multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 12mm / 7 lâminas) espuma de poliuretano
flexível HR, isento de CFC, alta resiliência Em densidade entre 50 e 55 kg/ com espessura mínima de 40 mm.
Revestimento em tecido 100% poliéster. Largura de 505 mm e profundidade de 465 mm. ENCOSTO: Com formato
anatômico, estruturado em tubo de aço carbono diâmetro 1”, espessura da parede 1,90 mm, unido a perfil “U” com
dimensões de 90x30x3mm, Estrutura interna tubular diâmetro 5/8” x 1,90 mm coberto por tela de poliéster tipo
“mesh” com fechamento inferior por zíper. Travessa superior em tubo de aço com formato anatômico Estofamento
sobreposto em laminado sintético ou couro natural) com espuma densidade D20 com medidas de 780 mm x 440
mm e espessura de 25 mm, fixado na parte inferior da estrutura tubular do encosto, com velcros. Largura de 500
mm e altura de 735 mm. MECANISMO: Com movimento relax fabricado por processo robotizado de solda sistema
MIG em chapa de aço estampada de 3 mm. Ângulo de inclinação do mecanismo de 17° ± 1°. Acabamento em
pintura eletrostática totalmente automatizada em póxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado),
revestindo totalmente o mecanismo com película de aproximadamente 70 mícrons com propriedades de resistência
a agentes químicos. Sistema de ajuste de tensão sob o assento. sistema preciso de acoplamento a coluna central
através de cone morse COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA: Com sistema de acionamento a gás fabricado em
tubo de aço de 50,00 x 1, Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, com pré &#8208; tratamento anti-
ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a capa do pistão com película de aproximadamente 100 microns e
com propriedades de resistência a agentes químicos. Comprimento do corpo de 240 mm e regulagem mínima de
altura de 120 mm Base curvada em polímero termoplástico de alta resistência, nylon, com diâmetro 700 mm e
altura de 122 mm. Com alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm. No alojamento para a coluna a
gás deve possuir anel metálico RODIZIOS: De duplo giro, com rodas e cavalete injetados em poliamida (nylon 6),
com aditivo anti &#8208; ultravioleta e modificador de impacto. Eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com
diâmetro de 11 eixo horizontal em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm e rodas com diâmetro de 55
mm O eixo vertical com anel elástico em aço, banda de rodagem macia (PU, para o modelo BUG-E) com cores
diferentes no centro e na banda de rodagem, indicado para pisos duros. APOIA-BRAÇOS: Reguláveis com formato
de “T”, de dupla injeção, com parte estrutural injetada em nylon e parte do apoio dos braços injetada e revestido
em poliuretano integral skin com toque macio. Largura de apóia-braços com 70 mm e comprimento de 255 mm
Reguláveis com ajuste vertical (altura) com 9 estágios de regulagens e curso de 87mm. Fixação em 3 pontos
através de suporte triangular e parafusos com rosca ¼”. Medidas: Largura de apóiabraços 70 mm e comprimento
de 255 mm

82.424.573/0001-07 MONDAZA
EMPRESA
COMERCIAL
ORGANIZACAO
LTDA - ME

Sim Sim 24 R$ 2.930,0000 R$ 70.320,0000 16/10/2017
08:32:15

Marca: J&R 
 Fabricante: Frisokar 

 Modelo / Versão: Corporativa 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA REUNIÃO A) ASSENTO: Em madeira compensada

multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 12mm / 7 lâminas) espuma de poliuretano
flexível HR, isento de CFC, alta resiliência (capacidade de o material sofrer tensão e recuperar seu estado normal
quando suspenso o “estado de risco”). Em densidade entre 50 e 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com
espessura mínima de 40 mm. Revestimento em tecido 100% poliéster. Medidas: Largura de 505 mm e
profundidade de 465 mm. B) ENCOSTO: Com formato anatômico, estruturado em tubo de aço carbono diâmetro
1”, espessura da parede 1,90 mm, unido a perfil “U” com dimensões de 90x30x3mm, que serve para fixar a
estrutura do encosto ao mecanismo. Estrutura interna tubular diâmetro 5/8” x 1,90 mm coberto por tela de
poliéster tipo “mesh” com fechamento inferior por zíper. Travessa superior em tubo de aço com formato anatômico
para facilitar a pega e espera para apoio de cabeça. Estofamento sobreposto em laminado sintético ou couro
natural (sem base de madeira) com espuma densidade D20 com medidas de 780 mm x 440 mm e espessura de 25
mm, fixado na parte inferior da estrutura tubular do encosto, com velcros. Medidas: Largura de 500 mm e altura
de 735 mm. C) MECANISMO: Com movimento relax fabricado por processo robotizado de solda sistema MIG em
chapa de aço estampada de 3 mm. Ângulo de inclinação do mecanismo de 17° ± 1°. Acabamento em pintura
eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo
totalmente o mecanismo com película de aproximadamente 70 mícrons com propriedades de resistência a agentes
químicos. Este mecanismo possibilita o bloqueio do movimento na posição de trabalho utilizando a mesma
alavanca de regulagem de altura. Sistema de ajuste de tensão sob o assento permite a perfeita adequação do
movimento relax ao biotipo do usuário. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone
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morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. D) COLUNA DE REGULAGEM DE
ALTURA: Com sistema de acionamento a gás fabricado em tubo de aço de 50,00 x 1,50mm (tolerância de 5% para
+ ou -). Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, com pré &#8208; tratamento anti-ferruginoso
(fosfatizado), revestindo totalmente a capa do pistão com película de aproximadamente 100 microns (tolerância de
5% para + ou -) e com propriedades de resistência a agentes químicos. Comprimento do corpo de 240 mm e
regulagem mínima de altura de 120 mm. (Tolerância de 5% para + ou -). E) BASE: Base curvada em polímero
termoplástico de alta resistência, nylon, com diâmetro 700 mm e altura de 122 mm. Com alojamento para engate
do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. No alojamento para a coluna a gás
deve possuir anel metálico que faça a função estrutural. F) RODIZIOS: De duplo giro, com rodas e cavalete
injetados em poliamida (nylon 6), com aditivo anti &#8208; ultravioleta e modificador de impacto. Eixo vertical em
aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm (tolerância de 5% para + ou - 5%) eixo horizontal em aço
trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm (tolerância de 5% para + ou -), e rodas com diâmetro de 55 mm
(tolerância de 5% para + ou - 5%). O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento
fácil e seguro à base, banda de rodagem macia (PU, para o modelo BUG-E) com cores diferentes no centro e na
banda de rodagem, indicado para pisos duros. G) APOIA-BRAÇOS: Reguláveis com formato de “T”, de dupla
injeção, com parte estrutural injetada em nylon e parte do apoio dos braços injetada e revestido em poliuretano
integral skin com toque macio. Largura de apóia-braços com 70 mm e comprimento de 255 mm (tolerância de 5%
para + ou -). Reguláveis com ajuste vertical (altura) com 9 estágios de regulagens e curso de 87mm. Fixação em 3
pontos através de suporte triangular e parafusos com rosca ¼”. Medidas: Largura de apóiabraços 70 mm e
comprimento de 255 mm (tolerância de 5% para + ou -)

04.063.503/0001-67 SANTA
TEREZINHA
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI
- EPP

Sim Sim 24 R$ 5.000,0000 R$ 120.000,0000 04/10/2017
16:20:10

Marca: Shopping do Escritor 
 Fabricante: Frisokar 

 Modelo / Versão: Diretor 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA REUNIÃO A) ASSENTO: Em madeira compensada

multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 12mm / 7 lâminas) espuma de poliuretano
flexível HR, isento de CFC, alta resiliência (capacidade de o material sofrer tensão e recuperar seu estado normal
quando suspenso o “estado de risco”). Em densidade entre 50 e 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com
espessura mínima de 40 mm. Revestimento em tecido 100% poliéster. Medidas: Largura de 505 mm e
profundidade de 465 mm. B) ENCOSTO: Com formato anatômico, estruturado em tubo de aço carbono diâmetro
1”, espessura da parede 1,90 mm, unido a perfil “U” com dimensões de 90x30x3mm, que serve para fixar a
estrutura do encosto ao mecanismo. Estrutura interna tubular diâmetro 5/8” x 1,90 mm coberto por tela de
poliéster tipo “mesh” com fechamento inferior por zíper. Travessa superior em tubo de aço com formato anatômico
para facilitar a pega e espera para apoio de cabeça. Estofamento sobreposto em laminado sintético ou couro
natural (sem base de madeira) com espuma densidade D20 com medidas de 780 mm x 440 mm e espessura de 25
mm, fixado na parte inferior da estrutura tubular do encosto, com velcros. Medidas: Largura de 500 mm e altura
de 735 mm. C) MECANISMO: Com movimento relax fabricado por processo robotizado de solda sistema MIG em
chapa de aço estampada de 3 mm. Ângulo de inclinação do mecanismo de 17° ± 1°. Acabamento em pintura
eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo
totalmente o mecanismo com película de aproximadamente 70 mícrons com propriedades de resistência a agentes
químicos. Este mecanismo possibilita o bloqueio do movimento na posição de trabalho utilizando a mesma
alavanca de regulagem de altura. Sistema de ajuste de tensão sob o assento permite a perfeita adequação do
movimento relax ao biotipo do usuário. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone
morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. D) COLUNA DE REGULAGEM DE
ALTURA: Com sistema de acionamento a gás fabricado em tubo de aço de 50,00 x 1,50mm (tolerância de 5% para
+ ou -). Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, com pré &#8208; tratamento anti-ferruginoso
(fosfatizado), revestindo totalmente a capa do pistão com película de aproximadamente 100 microns (tolerância de
5% para + ou -) e com propriedades de resistência a agentes químicos. Comprimento do corpo de 240 mm e
regulagem mínima de altura de 120 mm. (Tolerância de 5% para + ou -). E) BASE: Base curvada em polímero
termoplástico de alta resistência, nylon, com diâmetro 700 mm e altura de 122 mm. Com alojamento para engate
do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. No alojamento para a coluna a gás
deve possuir anel metálico que faça a função estrutural. F) RODIZIOS: De duplo giro, com rodas e cavalete
injetados em poliamida (nylon 6), com aditivo anti &#8208; ultravioleta e modificador de impacto. Eixo vertical em
aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm (tolerância de 5% para + ou - 5%) eixo horizontal em aço
trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm (tolerância de 5% para + ou -), e rodas com diâmetro de 55 mm
(tolerância de 5% para + ou - 5%). O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento
fácil e seguro à base, banda de rodagem macia (PU, para o modelo BUG-E) com cores diferentes no centro e na
banda de rodagem, indicado para pisos duros. G) APOIA-BRAÇOS: Reguláveis com formato de “T”, de dupla
injeção, com parte estrutural injetada em nylon e parte do apoio dos braços injetada e revestido em poliuretano
integral skin com toque macio. Largura de apóia-braços com 70 mm e comprimento de 255 mm (tolerância de 5%
para + ou -). Reguláveis com ajuste vertical (altura) com 9 estágios de regulagens e curso de 87mm. Fixação em 3
pontos através de suporte triangular e parafusos com rosca ¼”. Medidas: Largura de apóiabraços 70 mm e
comprimento de 255 mm (tolerância de 5% para + ou -)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 120.000,0000 04.063.503/0001-67 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 70.320,0000 82.424.573/0001-07 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 35.176,0800 02.604.236/0001-62 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 35.176,0800 09.213.849/0001-18 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 35.176,0800 09.368.381/0001-30 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 35.160,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 35.150,0000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 15:15:04:900
R$ 35.000,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 15:15:36:700
R$ 34.990,0000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 15:18:32:163
R$ 34.980,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 15:20:02:450
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R$ 34.900,0000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 15:20:11:907
R$ 35.169,8500 09.368.381/0001-30 16/10/2017 15:20:28:423
R$ 34.800,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 15:20:44:987
R$ 34.700,0000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 15:20:56:783
R$ 34.600,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 15:21:19:847
R$ 34.500,0000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 15:21:42:270
R$ 34.492,4400 09.213.849/0001-18 16/10/2017 15:21:46:177
R$ 65.598,2800 04.063.503/0001-67 16/10/2017 15:21:47:070
R$ 34.450,0000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 15:22:21:633
R$ 34.444,6000 09.213.849/0001-18 16/10/2017 15:22:26:900

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 16/10/2017
15:07:23 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

16/10/2017
15:11:44 Batida iminente. Data/hora iminência: 16/10/2017 15:21:44.

Encerrado 16/10/2017
15:23:03 Item encerrado

Recusa 18/10/2017
15:03:06

Recusa da proposta. Fornecedor: ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME,
CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18, pelo melhor lance de R$ 34.444,6000. Motivo: Não atendeu as
especificações técnicas, bem como as exigências elencadas no item 2.1 do anexo I do Edital.
Relatório completo disponível no campo AVISOS deste sistema.

Recusa 19/10/2017
16:04:29

Recusa da proposta. Fornecedor: CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. -
E, CNPJ/CPF: 77.781.417/0001-63, pelo melhor lance de R$ 34.600,0000. Motivo: Por não atender
a convocação para envio da proposta atualizada bem como documentos técnicos exigidos no termo
de referência.

Recusa 25/10/2017
13:48:09

Recusa da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF:
02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R$ 34.450,0000. Motivo: Não atendeu as especificações
técnicas, bem como as exigências elencadas no item 2.1 do anexo I do Edital. Relatório completo
disponível no campo AVISOS deste sistema.

Recusa 26/10/2017
16:21:14

Recusa da proposta. Fornecedor: LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA -,
CNPJ/CPF: 09.368.381/0001-30, pelo melhor lance de R$ 35.169,8500. Motivo: Por não atender a
convocação para envio da proposta atualizada bem como documentos técnicos exigidos no termo
de referência.

Recusa 27/10/2017
17:03:17

Recusa da proposta. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP,
CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, pelo melhor lance de R$ 65.598,2800. Motivo: Por não atender a
convocação para envio da proposta atualizada bem como documentos técnicos exigidos no termo
de referência.

Recusa 30/10/2017
14:40:37

Recusa da proposta. Fornecedor: MONDAZA EMPRESA COMERCIAL ORGANIZACAO LTDA - ME,
CNPJ/CPF: 82.424.573/0001-07, pelo melhor lance de R$ 70.320,0000. Motivo: Por não atender a
convocação para envio da proposta atualizada bem como documentos técnicos exigidos no termo
de referência.

Cancelado na
aceitação

30/10/2017
14:47:26 Item cancelado na aceitação. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 3 - GRUPO 1 - CADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                  (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

Declaração 
 ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
77.781.417/0001-63 CORESUL

MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
PARA
ESCRITORIO
LTDA. - E

Sim Sim 6 R$ 647,0000 R$ 3.882,0000 13/10/2017
14:01:25

Marca: CAVALETTI 
 Fabricante: CAVALETTI 

 Modelo / Versão: 4203 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS
PARA
ESCRITORIO
LTDA - EPP

Sim Sim 6 R$ 647,3300 R$ 3.883,9800 13/10/2017
17:27:07



04/04/2018 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp 10/30

Marca: LAYOUT 
 Fabricante: LAYOUT 

 Modelo / Versão: CT285 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA INTERLOCUTOR, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES

CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.

09.368.381/0001-30 LOGGERAIS,
INDUSTRIA,
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA
LTDA -

Sim Sim 6 R$ 647,3300 R$ 3.883,9800 16/10/2017
09:03:53

Marca: Frisokar 
 Fabricante: Frisokar 

 Modelo / Versão: Frisokar 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA INTERLOCUTOR A) ASSENTO: Constituído por painel para

estofamento e contracapa, ambos conformados anatomicamente, injetados em resina termoplástica, polipropileno
(PP) copolímero com característica alta resistência à fratura por flexão ou fadiga, boa resistência ao impacto, boa
estabilidade térmica e alta resistência química. Medidas: Largura de 430 mm e profundidade de 460 mm. B)
ENCOSTO: Constituído por um painel para estofamento e contracapa fixada ao painel através de 4 engates, a
contracapa é utilizada como acabamento, ambos conformados anatomicamente, injetados em resina
termoplástica, polipropileno (PP) copolímero que tem como característica alta resistência à fratura por flexão ou
fadiga, boa resistência ao impacto, boa estabilidade térmica e alta resistência química e a solventes. Medidas:
Largura de 440 mm e profundidade de 320 mm. C) ESTRUTURA: Metálica tubular formada por 4 tubos de aço
SAE 1020 de Ø25mm com espessura de 1,5mm, formando os pés, dois tubos de aço SAE 1020 unidos aos pés
através do sistema de solda MIG / MAG, formando um “X”, que dá sustentação ao assento da cadeira. Fixação do
encosto por meio de duas chapas de aço SAE 1020 retangulares com medidas iguais a 38x82mm, através de
parafusos M6x30mm. D) ESTOFAMENTO: Em espumas laminadas de PU densidade D33, no encosto e no assento
com 40mm de espessura.

09.213.849/0001-18 ELFORT
IMPORTACAO E
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
LTDA - ME

Sim Sim 6 R$ 647,3300 R$ 3.883,9800 16/10/2017
11:26:59

Marca: Cavaletti 
 Fabricante: Cavaletti 

 Modelo / Versão: 35013 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA INTERLOCUTOR A) ASSENTO: Constituído por painel para

estofamento e contracapa, injetados em resina termoplástica, polipropileno (PP) copolímero com característica
alta resistência à fratura por flexão ou fadiga, boa resistência ao impacto, boa estabilidade térmica e alta
resistência química. Medidas: Largura de 430 mm e profundidade de 460 mm. ENCOSTO: Constituído por um
painel para estofamento e contracapa fixada ao painel através de 4 engates, injetados em resina termoplástica,
polipropileno (PP) copolímero. Medidas: Largura de 440 mm e profundidade de 320 mm. ESTRUTURA: Metálica
tubular formada por 4 tubos de aço SAE 1020 de Ø25mm com espessura de 1,5mm, formando os pés, dois tubos
de aço SAE 1020 unidos aos pés através do sistema de solda MIG / MAG, formando um “X”, que dá sustentação
ao assento da cadeira. Fixação do encosto por meio de duas chapas de aço SAE 1020 retangulares com medidas
iguais a 38x82mm, através de parafusos M6x30mm. D) ESTOFAMENTO: Em espumas laminadas de PU densidade
D33, no encosto e no assento com 40mm de espessura. REVESTIMENTO: Em tecido 100% poliéster, com
resistência ao pilling, solidez da cor à luz, solidez da cor à fricção, auto extinguível e não inflamável. APOIA
BRAÇOS: Injetados em termoplástico em nylon PA 6 com fibra de vidro. Encaixados nos tubos dos pés da cadeira
dando perfeito acabamento. ACABAMENTOS SUPERFICIAIS: Em pintura eletrostática de epoxi pó com pré-
tratamento antiferruginoso (fosfotizado), revestindo totalmente as partes metálicas com película de
aproximadamente 0,50 a 1,0 mícrons com propriedades de resitência a agentes químicos e também podem ter
tratamento superficial de cromagem.

82.424.573/0001-07 MONDAZA
EMPRESA
COMERCIAL
ORGANIZACAO
LTDA - ME

Sim Sim 6 R$ 1.500,0000 R$ 9.000,0000 16/10/2017
08:32:15

Marca: J&R 
 Fabricante: Frisokar 

 Modelo / Versão: Corporativa 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA INTERLOCUTOR A) ASSENTO: Constituído por painel para

estofamento e contracapa, ambos conformados anatomicamente, injetados em resina termoplástica, polipropileno
(PP) copolímero com característica alta resistência à fratura por flexão ou fadiga, boa resistência ao impacto, boa
estabilidade térmica e alta resistência química. Medidas: Largura de 430 mm e profundidade de 460 mm. B)
ENCOSTO: Constituído por um painel para estofamento e contracapa fixada ao painel através de 4 engates, a
contracapa é utilizada como acabamento, ambos conformados anatomicamente, injetados em resina
termoplástica, polipropileno (PP) copolímero que tem como característica alta resistência à fratura por flexão ou
fadiga, boa resistência ao impacto, boa estabilidade térmica e alta resistência química e a solventes. Medidas:
Largura de 440 mm e profundidade de 320 mm. C) ESTRUTURA: Metálica tubular formada por 4 tubos de aço
SAE 1020 de Ø25mm com espessura de 1,5mm, formando os pés, dois tubos de aço SAE 1020 unidos aos pés
através do sistema de solda MIG / MAG, formando um “X”, que dá sustentação ao assento da cadeira. Fixação do
encosto por meio de duas chapas de aço SAE 1020 retangulares com medidas iguais a 38x82mm, através de
parafusos M6x30mm. D) ESTOFAMENTO: Em espumas laminadas de PU densidade D33, no encosto e no assento
com 40mm de espessura. E) REVESTIMENTO: Em tecido 100% poliéster, com resistência ao pilling, solidez da cor
à luz, solidez da cor à fricção, auto extinguível e não inflamável. F) APOIA BRAÇOS: Injetados em termoplástico
em nylon PA 6 com fibra de vidro. Encaixados nos tubos dos pés da cadeira dando perfeito acabamento. G)
ACABAMENTOS SUPERFICIAIS: Em pintura eletrostática de epoxi pó com pré-tratamento antiferruginoso
(fosfotizado), revestindo totalmente as partes metálicas com película de aproximadamente 0,50 a 1,0 mícrons
com propriedades de resitência a agentes químicos e também podem ter tratamento superficial de cromagem.

04.063.503/0001-67 SANTA
TEREZINHA
COMERCIO DE

Sim Sim 6 R$ 5.000,0000 R$ 30.000,0000 04/10/2017
16:20:10
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MOVEIS EIRELI
- EPP
Marca: Shopping do Escritor 

 Fabricante: Frisokar 
 Modelo / Versão: Diretor 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA INTERLOCUTOR A) ASSENTO: Constituído por painel para
estofamento e contracapa, ambos conformados anatomicamente, injetados em resina termoplástica, polipropileno
(PP) copolímero com característica alta resistência à fratura por flexão ou fadiga, boa resistência ao impacto, boa
estabilidade térmica e alta resistência química. Medidas: Largura de 430 mm e profundidade de 460 mm. B)
ENCOSTO: Constituído por um painel para estofamento e contracapa fixada ao painel através de 4 engates, a
contracapa é utilizada como acabamento, ambos conformados anatomicamente, injetados em resina
termoplástica, polipropileno (PP) copolímero que tem como característica alta resistência à fratura por flexão ou
fadiga, boa resistência ao impacto, boa estabilidade térmica e alta resistência química e a solventes. Medidas:
Largura de 440 mm e profundidade de 320 mm. C) ESTRUTURA: Metálica tubular formada por 4 tubos de aço
SAE 1020 de Ø25mm com espessura de 1,5mm, formando os pés, dois tubos de aço SAE 1020 unidos aos pés
através do sistema de solda MIG / MAG, formando um “X”, que dá sustentação ao assento da cadeira. Fixação do
encosto por meio de duas chapas de aço SAE 1020 retangulares com medidas iguais a 38x82mm, através de
parafusos M6x30mm. D) ESTOFAMENTO: Em espumas laminadas de PU densidade D33, no encosto e no assento
com 40mm de espessura. E) REVESTIMENTO: Em tecido 100% poliéster, com resistência ao pilling, solidez da cor
à luz, solidez da cor à fricção, auto extinguível e não inflamável. F) APOIA BRAÇOS: Injetados em termoplástico
em nylon PA 6 com fibra de vidro. Encaixados nos tubos dos pés da cadeira dando perfeito acabamento. G)
ACABAMENTOS SUPERFICIAIS: Em pintura eletrostática de epoxi pó com pré-tratamento antiferruginoso
(fosfotizado), revestindo totalmente as partes metálicas com película de aproximadamente 0,50 a 1,0 mícrons
com propriedades de resitência a agentes químicos e também podem ter tratamento superficial de cromagem.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 30.000,0000 04.063.503/0001-67 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 9.000,0000 82.424.573/0001-07 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 3.883,9800 02.604.236/0001-62 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 3.883,9800 09.213.849/0001-18 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 3.883,9800 09.368.381/0001-30 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 3.882,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 3.870,0000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 15:15:26:060
R$ 3.880,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 15:16:27:157
R$ 3.865,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 15:17:52:270
R$ 3.855,0000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 15:18:45:620
R$ 3.850,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 15:20:25:093
R$ 3.849,4200 09.213.849/0001-18 16/10/2017 15:21:46:943
R$ 13.262,9800 04.063.503/0001-67 16/10/2017 15:21:47:787

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 16/10/2017
15:07:23 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

16/10/2017
15:11:44 Batida iminente. Data/hora iminência: 16/10/2017 15:21:44.

Encerrado 16/10/2017
15:23:03 Item encerrado

Recusa 18/10/2017
15:03:06

Recusa da proposta. Fornecedor: ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME,
CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18, pelo melhor lance de R$ 3.849,4200. Motivo: Não atendeu as
especificações técnicas, bem como as exigências elencadas no item 2.1 do anexo I do Edital.
Relatório completo disponível no campo AVISOS deste sistema.

Recusa 19/10/2017
16:04:29

Recusa da proposta. Fornecedor: CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. -
E, CNPJ/CPF: 77.781.417/0001-63, pelo melhor lance de R$ 3.850,0000. Motivo: Por não atender a
convocação para envio da proposta atualizada bem como documentos técnicos exigidos no termo
de referência.

Recusa 25/10/2017
13:48:09

Recusa da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF:
02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R$ 3.855,0000. Motivo: Não atendeu as especificações
técnicas, bem como as exigências elencadas no item 2.1 do anexo I do Edital. Relatório completo
disponível no campo AVISOS deste sistema.

Recusa 26/10/2017
16:21:14

Recusa da proposta. Fornecedor: LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA -,
CNPJ/CPF: 09.368.381/0001-30, pelo melhor lance de R$ 3.883,9800. Motivo: Por não atender a
convocação para envio da proposta atualizada bem como documentos técnicos exigidos no termo
de referência.

Recusa 27/10/2017
17:03:17

Recusa da proposta. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP,
CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, pelo melhor lance de R$ 13.262,9800. Motivo: Por não atender a
convocação para envio da proposta atualizada bem como documentos técnicos exigidos no termo
de referência.

Recusa 30/10/2017
14:40:37

Recusa da proposta. Fornecedor: MONDAZA EMPRESA COMERCIAL ORGANIZACAO LTDA - ME,
CNPJ/CPF: 82.424.573/0001-07, pelo melhor lance de R$ 9.000,0000. Motivo: Por não atender a
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convocação para envio da proposta atualizada bem como documentos técnicos exigidos no termo
de referência.

Cancelado na
aceitação

30/10/2017
14:47:26 Item cancelado na aceitação. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 4 - GRUPO 1 - CADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                  (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

Declaração 
 ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
77.781.417/0001-63 CORESUL

MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
PARA
ESCRITORIO
LTDA. - E

Sim Sim 1 R$ 1.334,0000 R$ 1.334,0000 13/10/2017
14:01:25

Marca: CAVALETTI 
 Fabricante: CAVALETTI 

 Modelo / Versão: 16001 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS
PARA
ESCRITORIO
LTDA - EPP

Sim Sim 1 R$ 2.134,3300 R$ 2.134,3300 13/10/2017
17:27:07

Marca: LAYOUT 
 Fabricante: LAYOUT 

 Modelo / Versão: LAS 5120-E 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PRESIDÊNCIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES

CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.

09.368.381/0001-30 LOGGERAIS,
INDUSTRIA,
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA
LTDA -

Sim Sim 1 R$ 2.134,3300 R$ 2.134,3300 16/10/2017
09:03:53

Marca: Frisokar 
 Fabricante: Frisokar 

 Modelo / Versão: Frisokar 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PRESIDÊNCIA A) ASSENTO: Em madeira compensada

multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 12mm / 7 lâminas) espuma de poliuretano
flexível HR, isento de CFC, alta resiliência (capacidade de o material sofrer tensão e recuperar seu estado normal
quando suspenso o “estado de risco”). Em densidade entre 50 e 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com
espessura mínima de 40 mm. Revestimento em tecido 100% poliéster. Medidas: Largura de 505 mm e
profundidade de 465 mm. B) ENCOSTO: Com formato anatômico, estruturado em tubo de aço carbono diâmetro
1”, espessura da parede 1,90 mm, unido a perfil “U” com dimensões de 90x30x3mm, que serve para fixar a
estrutura do encosto ao mecanismo. Estrutura interna tubular diâmetro 5/8” x 1,90 mm coberto por tela de
poliéster tipo “mesh” com fechamento inferior por zíper. Travessa superior em tubo de aço com formato
anatômico para facilitar a pega e espera para apoio de cabeça. Estofamento sobreposto em laminado sintético ou
couro natural (sem base de madeira) com espuma densidade D20 com medidas de 780 mm x 440 mm e
espessura de 25 mm, fixado na parte inferior da estrutura tubular do encosto, com velcros. Apoio de cabeça com
2 suportes reguláveis injetados em polipropileno, com revestimento em couro natural preto, espuma laminada de
20mm de altura, densidade de 23Kg / m³ e curso de regulagem de 50 mm. Medidas: Largura de 500 mm e
altura de 735 mm. C) MECANISMO: Mecanismo sincronizado T701 com corpo em alumínio injetado e placa
superior em chapa de aço estampada com espessura de 3,00mm, o assento tem inclinação regulável com curso
de ângulo de 0° a 13° sincronizado com o encosto que tem inclinação regulável de curso de ângulo de 90° a
112°, resultando numa proporção de deslocamento de 2:1. Regulagem de tensão do relax deve ser através de
manopla giratória na parte frontal do mecanismo, que permita o ajuste ao usuário. O mecanismo deve ter 5
posições de travamento, que podem ser ajustadas através de uma alavanca lateral esquerda. A regulagem de
altura do assento deve ser através de uma alavanca do lado direito. Acabamento em pintura eletrostática em
epóxi pó, com pré&#8208;tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo o mecanismo com película de
aproximadamente 100 mícrons (tolerância de 5% para + ou &#8208;) e com propriedades de resistência a
agentes químicos. D) COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA: Com sistema de acionamento a gás fabricado em
tubo de aço de 50,00 x 1,50mm (tolerância de 5% para + ou -). Acabamento em pintura eletrostática em epóxi
pó, com pré &#8208; tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a capa do pistão com
película de aproximadamente 100 microns (tolerância de 5% para + ou -) e com propriedades de resistência a
agentes químicos. Comprimento do corpo de 240 mm e regulagem mínima de altura de 120 mm. (Tolerância de
5% para + ou -). E) BASE: Base curvada em polímero termoplástico de alta resistência, nylon, com diâmetro 700
mm e altura de 122 mm. Com alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de
buchas de fixação. No alojamento para a coluna a gás possui anel metálico que faz a função estrutural.F)
RODÍZIOS: De duplo giro, com rodas e cavalete injetados em poliamida (nylon 6), com aditivo anti &#8208;
ultravioleta e modificador de impacto. Eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm
(tolerância de 5% para + ou - 5%) eixo horizontal em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm
(tolerância de 5% para + ou -), e rodas com diâmetro de 55 mm (tolerância de 5% para + ou - 5%). O eixo
vertical deve ser dotado de anel elástico em aço que possibilite acoplamento fácil e seguro à base, banda de
rodagem macia (PU, para o modelo BUG-E) com cores diferentes no centro e na banda de rodagem, indicado
para pisos duros. G) APOIA BRAÇOS: Reguláveis com formato de “T”, de dupla injeção, com parte estrutural
injetada em nylon e parte do apoio dos braços injetada e revestido em poliuretano integral skin com toque
macio. Largura de apóia-braços com 70 mm e comprimento de 255 mm (tolerância de 5% para + ou -).
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Reguláveis com ajuste vertical (altura) com 9 estágios de regulagens e curso de 87mm. Fixação em 3 pontos
através de suporte triangular e parafusos com rosca ¼”. Medidas: Largura de apóiabraços 70 mm e comprimento
de 255 mm (tolerância de 5% para + ou -). Estabelecidos na norma ABNT 14049/98, modelo 1.1.7, com rodas
revestidas com material resiliente (poliuretano), (tipo W estabelecido na norma 13962/06).

09.213.849/0001-18 ELFORT
IMPORTACAO E
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
LTDA - ME

Sim Sim 1 R$ 2.134,3300 R$ 2.134,3300 16/10/2017
11:26:59

Marca: Cavaletti 
 Fabricante: Cavaletti 

 Modelo / Versão: 16501 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PRESIDÊNCIA A) ASSENTO: Em madeira compensada

multilaminada, com espessura mínima de 12mm / 7 lâminas) espuma de poliuretano flexível HR, isento de CFC,
alta resiliência Em densidade entre 50 e 55 kg/m3 com espessura mínima de 40 mm. Revestimento em tecido
100% poliéster. Medidas: Largura de 505 mm e profundidade de 465 mm. B) ENCOSTO: Com formato
anatômico, estruturado em tubo de aço carbono diâmetro 1”, espessura da parede 1,90 mm, unido a perfil “U”
com dimensões de 90x30x3mm, Estrutura interna tubular diâmetro 5/8” x 1,90 mm coberto por tela de poliéster
tipo “mesh” com fechamento inferior por zíper. Travessa superior em tubo de aço com formato anatômico.
Estofamento sobreposto em laminado sintético ou couro natural (sem base de madeira) com espuma densidade
D20 com medidas de 780 mm x 440 mm e espessura de 25 mm, fixado na parte inferior da estrutura tubular do
encosto, com velcros. Apoio de cabeça com 2 suportes reguláveis injetados em polipropileno, com revestimento
em couro natural preto, espuma laminada de 20mm de altura, densidade de 23Kg / m³ e curso de regulagem de
50 mm. Largura de 500 mm e altura de 735 mm. Mecanismo sincronizado T701 com corpo em alumínio injetado
e placa superior em chapa de aço estampada com espessura de 3,00mm, o assento tem inclinação regulável com
curso de ângulo de 0° a 13° sincronizado com o encosto que tem inclinação regulável de curso de ângulo de 90°
a 112°,. Regulagem de tensão do relax através de manopla giratória na parte frontal do mecanismo. O
mecanismo com 5 posições de travamento, ajustadas através de uma alavanca lateral esquerda. A regulagem de
altura do assento deve ser através de uma alavanca do lado direito. Acabamento em pintura eletrostática em
epóxi pó, com pré&#8208;tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo o mecanismo com película de
aproximadamente 100 mícrons e com propriedades de resistência a agentes químicos. D) COLUNA DE
REGULAGEM DE ALTURA: Com sistema de acionamento a gás fabricado em tubo de aço de 50,00 x 1,50mm
Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, com pré &#8208; tratamento anti-ferruginoso, revestindo
totalmente a capa do pistão com película de aproximadamente 100 microns e com propriedades de resistência a
agentes químicos. Comprimento do corpo de 240 mm e regulagem mínima de altura de 120 mm. Base curvada
em polímero termoplástico de alta resistência, nylon, com diâmetro 700 mm e altura de 122 mm. Com
alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm No alojamento para a coluna a gás possui anel
metálico que faz a função estrutural. RODÍZIOS: De duplo giro, com rodas e cavalete injetados em poliamida
(nylon 6), com aditivo anti &#8208; ultravioleta e modificador de impacto. Eixo vertical em aço trefilado
1010/1020 com diâmetro de 11 mm eixo horizontal em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm e rodas
com diâmetro de 55 mm. O eixo vertical deve ser dotado de anel elástico em aço que possibilite acoplamento
fácil e seguro à base, banda de rodagem macia (PU, para o modelo BUG-E) com cores diferentes no centro e na
banda de rodagem, indicado para pisos duros.APOIA BRAÇOS: Reguláveis com formato de “T”, de dupla injeção,
com parte estrutural injetada em nylon e parte do apoio dos braços injetada e revestido em poliuretano integral
skin com toque macio. Largura de apóia-braços com 70 mm e comprimento de 255 mm (tolerância de 5% para
+ ou -). Reguláveis com ajuste vertical (altura) com 9 estágios de regulagens e curso de 87mm. Fixação em 3
pontos através de suporte triangular e parafusos com rosca ¼”. Medidas: Largura de apóiabraços 70 mm e
comprimento de 255 mm Estabelecidos na norma ABNT 14049/98, modelo 1.1.7, com rodas revestidas com
material resiliente (poliuretano), (tipo W estabelecido na norma 13962/06).

82.424.573/0001-07 MONDAZA
EMPRESA
COMERCIAL
ORGANIZACAO
LTDA - ME

Sim Sim 1 R$ 4.500,0000 R$ 4.500,0000 16/10/2017
08:32:15

Marca: J&R 
 Fabricante: Frisokar 

 Modelo / Versão: Corporativa 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PRESIDÊNCIA A) ASSENTO: Em madeira compensada

multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 12mm / 7 lâminas) espuma de poliuretano
flexível HR, isento de CFC, alta resiliência (capacidade de o material sofrer tensão e recuperar seu estado normal
quando suspenso o “estado de risco”). Em densidade entre 50 e 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com
espessura mínima de 40 mm. Revestimento em tecido 100% poliéster. Medidas: Largura de 505 mm e
profundidade de 465 mm. B) ENCOSTO: Com formato anatômico, estruturado em tubo de aço carbono diâmetro
1”, espessura da parede 1,90 mm, unido a perfil “U” com dimensões de 90x30x3mm, que serve para fixar a
estrutura do encosto ao mecanismo. Estrutura interna tubular diâmetro 5/8” x 1,90 mm coberto por tela de
poliéster tipo “mesh” com fechamento inferior por zíper. Travessa superior em tubo de aço com formato
anatômico para facilitar a pega e espera para apoio de cabeça. Estofamento sobreposto em laminado sintético ou
couro natural (sem base de madeira) com espuma densidade D20 com medidas de 780 mm x 440 mm e
espessura de 25 mm, fixado na parte inferior da estrutura tubular do encosto, com velcros. Apoio de cabeça com
2 suportes reguláveis injetados em polipropileno, com revestimento em couro natural preto, espuma laminada de
20mm de altura, densidade de 23Kg / m³ e curso de regulagem de 50 mm. Medidas: Largura de 500 mm e
altura de 735 mm. C) MECANISMO: Mecanismo sincronizado T701 com corpo em alumínio injetado e placa
superior em chapa de aço estampada com espessura de 3,00mm, o assento tem inclinação regulável com curso
de ângulo de 0° a 13° sincronizado com o encosto que tem inclinação regulável de curso de ângulo de 90° a
112°, resultando numa proporção de deslocamento de 2:1. Regulagem de tensão do relax deve ser através de
manopla giratória na parte frontal do mecanismo, que permita o ajuste ao usuário. O mecanismo deve ter 5
posições de travamento, que podem ser ajustadas através de uma alavanca lateral esquerda. A regulagem de
altura do assento deve ser através de uma alavanca do lado direito. Acabamento em pintura eletrostática em
epóxi pó, com pré&#8208;tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo o mecanismo com película de
aproximadamente 100 mícrons (tolerância de 5% para + ou &#8208;) e com propriedades de resistência a
agentes químicos. D) COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA: Com sistema de acionamento a gás fabricado em
tubo de aço de 50,00 x 1,50mm (tolerância de 5% para + ou -). Acabamento em pintura eletrostática em epóxi
pó, com pré &#8208; tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a capa do pistão com
película de aproximadamente 100 microns (tolerância de 5% para + ou -) e com propriedades de resistência a
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agentes químicos. Comprimento do corpo de 240 mm e regulagem mínima de altura de 120 mm. (Tolerância de
5% para + ou -). E) BASE: Base curvada em polímero termoplástico de alta resistência, nylon, com diâmetro 700
mm e altura de 122 mm. Com alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de
buchas de fixação. No alojamento para a coluna a gás possui anel metálico que faz a função estrutural. F)
RODÍZIOS: De duplo giro, com rodas e cavalete injetados em poliamida (nylon 6), com aditivo anti &#8208;
ultravioleta e modificador de impacto. Eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm
(tolerância de 5% para + ou - 5%) eixo horizontal em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm
(tolerância de 5% para + ou -), e rodas com diâmetro de 55 mm (tolerância de 5% para + ou - 5%). O eixo
vertical deve ser dotado de anel elástico em aço que possibilite acoplamento fácil e seguro à base, banda de
rodagem macia (PU, para o modelo BUG-E) com cores diferentes no centro e na banda de rodagem, indicado
para pisos duros. G) APOIA BRAÇOS: Reguláveis com formato de “T”, de dupla injeção, com parte estrutural
injetada em nylon e parte do apoio dos braços injetada e revestido em poliuretano integral skin com toque
macio. Largura de apóia-braços com 70 mm e comprimento de 255 mm (tolerância de 5% para + ou -).
Reguláveis com ajuste vertical (altura) com 9 estágios de regulagens e curso de 87mm. Fixação em 3 pontos
através de suporte triangular e parafusos com rosca ¼”. Medidas: Largura de apóiabraços 70 mm e comprimento
de 255 mm (tolerância de 5% para + ou -). Estabelecidos na norma ABNT 14049/98, modelo 1.1.7, com rodas
revestidas com material resiliente (poliuretano), (tipo W estabelecido na norma 13962/06).

04.063.503/0001-67 SANTA
TEREZINHA
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI -
EPP

Sim Sim 1 R$ 5.000,0000 R$ 5.000,0000 04/10/2017
16:20:10

Marca: Shopping do Escritor 
 Fabricante: Frisokar 

 Modelo / Versão: Presidente 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PRESIDÊNCIA A) ASSENTO: Em madeira compensada

multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 12mm / 7 lâminas) espuma de poliuretano
flexível HR, isento de CFC, alta resiliência (capacidade de o material sofrer tensão e recuperar seu estado normal
quando suspenso o “estado de risco”). Em densidade entre 50 e 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com
espessura mínima de 40 mm. Revestimento em tecido 100% poliéster. Medidas: Largura de 505 mm e
profundidade de 465 mm. B) ENCOSTO: Com formato anatômico, estruturado em tubo de aço carbono diâmetro
1”, espessura da parede 1,90 mm, unido a perfil “U” com dimensões de 90x30x3mm, que serve para fixar a
estrutura do encosto ao mecanismo. Estrutura interna tubular diâmetro 5/8” x 1,90 mm coberto por tela de
poliéster tipo “mesh” com fechamento inferior por zíper. Travessa superior em tubo de aço com formato
anatômico para facilitar a pega e espera para apoio de cabeça. Estofamento sobreposto em laminado sintético ou
couro natural (sem base de madeira) com espuma densidade D20 com medidas de 780 mm x 440 mm e
espessura de 25 mm, fixado na parte inferior da estrutura tubular do encosto, com velcros. Apoio de cabeça com
2 suportes reguláveis injetados em polipropileno, com revestimento em couro natural preto, espuma laminada de
20mm de altura, densidade de 23Kg / m³ e curso de regulagem de 50 mm. Medidas: Largura de 500 mm e
altura de 735 mm. C) MECANISMO: Mecanismo sincronizado T701 com corpo em alumínio injetado e placa
superior em chapa de aço estampada com espessura de 3,00mm, o assento tem inclinação regulável com curso
de ângulo de 0° a 13° sincronizado com o encosto que tem inclinação regulável de curso de ângulo de 90° a
112°, resultando numa proporção de deslocamento de 2:1. Regulagem de tensão do relax deve ser através de
manopla giratória na parte frontal do mecanismo, que permita o ajuste ao usuário. O mecanismo deve ter 5
posições de travamento, que podem ser ajustadas através de uma alavanca lateral esquerda. A regulagem de
altura do assento deve ser através de uma alavanca do lado direito. Acabamento em pintura eletrostática em
epóxi pó, com pré&#8208;tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo o mecanismo com película de
aproximadamente 100 mícrons (tolerância de 5% para + ou &#8208;) e com propriedades de resistência a
agentes químicos. D) COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA: Com sistema de acionamento a gás fabricado em
tubo de aço de 50,00 x 1,50mm (tolerância de 5% para + ou -). Acabamento em pintura eletrostática em epóxi
pó, com pré &#8208; tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a capa do pistão com
película de aproximadamente 100 microns (tolerância de 5% para + ou -) e com propriedades de resistência a
agentes químicos. Comprimento do corpo de 240 mm e regulagem mínima de altura de 120 mm. (Tolerância de
5% para + ou -). E) BASE: Base curvada em polímero termoplástico de alta resistência, nylon, com diâmetro 700
mm e altura de 122 mm. Com alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de
buchas de fixação. No alojamento para a coluna a gás possui anel metálico que faz a função estrutural. F)
RODÍZIOS: De duplo giro, com rodas e cavalete injetados em poliamida (nylon 6), com aditivo anti &#8208;
ultravioleta e modificador de impacto. Eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm
(tolerância de 5% para + ou - 5%) eixo horizontal em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm
(tolerância de 5% para + ou -), e rodas com diâmetro de 55 mm (tolerância de 5% para + ou - 5%). O eixo
vertical deve ser dotado de anel elástico em aço que possibilite acoplamento fácil e seguro à base, banda de
rodagem macia (PU, para o modelo BUG-E) com cores diferentes no centro e na banda de rodagem, indicado
para pisos duros. G) APOIA BRAÇOS: Reguláveis com formato de “T”, de dupla injeção, com parte estrutural
injetada em nylon e parte do apoio dos braços injetada e revestido em poliuretano integral skin com toque
macio. Largura de apóia-braços com 70 mm e comprimento de 255 mm (tolerância de 5% para + ou -).
Reguláveis com ajuste vertical (altura) com 9 estágios de regulagens e curso de 87mm. Fixação em 3 pontos
através de suporte triangular e parafusos com rosca ¼”. Medidas: Largura de apóiabraços 70 mm e comprimento
de 255 mm (tolerância de 5% para + ou -). Estabelecidos na norma ABNT 14049/98, modelo 1.1.7, com rodas
revestidas com material resiliente (poliuretano), (tipo W estabelecido na norma 13962/06).

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 5.000,0000 04.063.503/0001-67 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 4.500,0000 82.424.573/0001-07 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 2.134,3300 02.604.236/0001-62 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 2.134,3300 09.368.381/0001-30 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 2.134,3300 09.213.849/0001-18 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 1.334,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 1.800,0000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 15:16:27:703
R$ 1.333,0000 09.213.849/0001-18 16/10/2017 15:21:47:897
R$ 3.160,9800 04.063.503/0001-67 16/10/2017 15:21:48:303
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Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 16/10/2017
15:07:23 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

16/10/2017
15:11:44 Batida iminente. Data/hora iminência: 16/10/2017 15:21:44.

Encerrado 16/10/2017
15:23:03 Item encerrado

Recusa 18/10/2017
15:03:06

Recusa da proposta. Fornecedor: ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME,
CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18, pelo melhor lance de R$ 1.333,0000. Motivo: Não atendeu as
especificações técnicas, bem como as exigências elencadas no item 2.1 do anexo I do Edital.
Relatório completo disponível no campo AVISOS deste sistema.

Recusa 19/10/2017
16:04:29

Recusa da proposta. Fornecedor: CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. -
E, CNPJ/CPF: 77.781.417/0001-63, pelo melhor lance de R$ 1.334,0000. Motivo: Por não atender a
convocação para envio da proposta atualizada bem como documentos técnicos exigidos no termo
de referência.

Recusa 25/10/2017
13:48:09

Recusa da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF:
02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R$ 1.800,0000. Motivo: Não atendeu as especificações
técnicas, bem como as exigências elencadas no item 2.1 do anexo I do Edital. Relatório completo
disponível no campo AVISOS deste sistema.

Recusa 26/10/2017
16:21:14

Recusa da proposta. Fornecedor: LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA -,
CNPJ/CPF: 09.368.381/0001-30, pelo melhor lance de R$ 2.134,3300. Motivo: Por não atender a
convocação para envio da proposta atualizada bem como documentos técnicos exigidos no termo
de referência.

Recusa 27/10/2017
17:03:17

Recusa da proposta. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP,
CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, pelo melhor lance de R$ 3.160,9800. Motivo: Por não atender a
convocação para envio da proposta atualizada bem como documentos técnicos exigidos no termo
de referência.

Recusa 30/10/2017
14:40:37

Recusa da proposta. Fornecedor: MONDAZA EMPRESA COMERCIAL ORGANIZACAO LTDA - ME,
CNPJ/CPF: 82.424.573/0001-07, pelo melhor lance de R$ 4.500,0000. Motivo: Por não atender a
convocação para envio da proposta atualizada bem como documentos técnicos exigidos no termo
de referência.

Cancelado na
aceitação

30/10/2017
14:47:26 Item cancelado na aceitação. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 5 - GRUPO 1 - CADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                  (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

Declaração 
 ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
77.781.417/0001-63 CORESUL

MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
PARA
ESCRITORIO
LTDA. - E

Sim Sim 3 R$ 1.896,0000 R$ 5.688,0000 13/10/2017
14:01:25

Marca: CAVALETTI 
 Fabricante: CAVALETTI 

 Modelo / Versão: 16001 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS
PARA
ESCRITORIO
LTDA - EPP

Sim Sim 3 R$ 1.896,6700 R$ 5.690,0100 13/10/2017
17:27:07

Marca: LAYOUT 
 Fabricante: LAYOUT 

 Modelo / Versão: LAS5105 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DIRETORIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES

CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.

09.368.381/0001-30 LOGGERAIS,
INDUSTRIA,
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA
LTDA -

Sim Sim 3 R$ 1.896,6700 R$ 5.690,0100 16/10/2017
09:03:53

Marca: Frisokar 
 Fabricante: Frisokar 

 Modelo / Versão: Frisokar 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DIRETORIA A) ASSENTO: Em madeira compensada
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multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 12mm / 7 lâminas) espuma de poliuretano
flexível HR, isento de CFC, alta resiliência (capacidade de o material sofrer tensão e recuperar seu estado normal
quando suspenso o “estado de risco”). Em densidade entre 50 e 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com
espessura mínima de 40 mm. Revestimento em tecido 100% poliéster. Medidas: Largura de 505 mm e
profundidade de 465 mm. B) ENCOSTO: Com formato anatômico, estruturado em tubo de aço carbono diâmetro
1”, espessura da parede 1,90 mm, unido a perfil “U” com dimensões de 90x30x3mm, que serve para fixar a
estrutura do encosto ao mecanismo. Estrutura interna tubular diâmetro 5/8” x 1,90 mm coberto por tela de
poliéster tipo “mesh” com fechamento inferior por zíper. Travessa superior em tubo de aço com formato
anatômico para facilitar a pega e espera para apoio de cabeça. Estofamento sobreposto em laminado sintético ou
couro natural (sem base de madeira) com espuma densidade D20 com medidas de 780 mm x 440 mm e
espessura de 25 mm, fixado na parte inferior da estrutura tubular do encosto, com velcros. Medidas: Largura de
500 mm e altura de 735 mm. C) MECANISMO: Mecanismo sincronizado T701 com corpo em alumínio injetado e
placa superior em chapa de aço estampada com espessura de 3,00 mm, o assento tem inclinação regulável com
curso de ângulo de 0° a 13° sincronizado com o encosto que tem inclinação regulável de curso de ângulo de 90°
a 112°, resultando numa proporção de deslocamento de 2:1. Regulagem de tensão do relax deve ser através de
manopla giratória na parte frontal do mecanismo, que permita o ajuste ao usuário. O mecanismo deve ter 5
posições de travamento, que possam ser ajustadas através de uma alavanca lateral esquerda. A regulagem de
altura do assento deve ser através de uma alavanca do lado direito. Acabamento em pintura eletrostática em
epóxi pó, com pré&#8208;tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo o mecanismo com película de
aproximadamente 100 mícrons (tolerância de 5% para + ou &#8208;) e com propriedades de resistência a
agentes químicos. D) COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA: Com sistema de acionamento a gás fabricado em
tubo de aço de 50,00 x 1,50mm (tolerância de 5% para + ou -). Acabamento em pintura eletrostática em epóxi
pó, com pré &#8208; tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a capa do pistão com
película de aproximadamente 100 microns (tolerância de 5% para +ou -) e com propriedades de resistência a
agentes químicos. Comprimento do corpo de 240 mm e regulagem mínima de altura de 120 mm. (Tolerância de
5% para + ou -). E) BASE: Base curvada em polímero termoplástico de alta resistência, nylon, com diâmetro 700
mm e altura de 122 mm. Com alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de
buchas de fixação. No alojamento para a coluna a gás possui anel metálico que faz a função estrutural. F)
RODÍZIOS: De duplo giro, com rodas e cavalete injetados em poliamida (nylon 6), com aditivo anti &#8208;
ultravioleta e modificador de impacto. Eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm
(tolerância de 5% para + ou - 5%) eixo horizontal em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm (tolerância
de 5% para + ou -), e rodas com diâmetro de 55 mm (tolerância de 5% para + ou - 5%). O eixo vertical deve
ser dotado de anel elástico em aço que possibilite acoplamento fácil e seguro à base, banda de rodagem macia
(PU, para o modelo BUG-E) com cores diferentes no centro e na banda de rodagem, indicado para pisos duros. G)
APOIA BRAÇOS: Reguláveis com formato de “T”, de dupla injeção, com parte estrutural injetada em nylon e parte
do apoio dos braços injetada e revestido em poliuretano integral skin com toque macio. Largura de apóia-braços
com 70 mm e comprimento de 255 mm (tolerância de 5% para + ou -). Reguláveis com ajuste vertical (altura)
com 9 estágios de regulagens e curso de 87mm. Fixação em 3 pontos através de suporte triangular e parafusos
com rosca ¼”. Medidas: Largura de apóiabraços 70 mm e comprimento de 255 mm (tolerância de 5% para + ou
-)

09.213.849/0001-18 ELFORT
IMPORTACAO E
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
LTDA - ME

Sim Sim 3 R$ 1.896,6700 R$ 5.690,0100 16/10/2017
11:26:59

Marca: Cavaletti 
 Fabricante: Cavaletti 

 Modelo / Versão: 16501 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DIRETORIA A) ASSENTO: Em madeira compensada

multilaminada, om espessura mínima de 12mm / 7 lâminas) espuma de poliuretano flexível HR, isento de CFC,
alta resiliência. Em densidade entre 50 e 55 kg/m3 com espessura mínima de 40 mm. Revestimento em tecido
100% poliéster. Largura de 505 mm e profundidade de 465 mm. B) ENCOSTO: Com formato anatômico,
estruturado em tubo de aço carbono diâmetro 1”, espessura da parede 1,90 mm, unido a perfil “U” com
dimensões de 90x30x3mm, que serve para fixar a estrutura do encosto ao mecanismo. Estrutura interna tubular
diâmetro 5/8” x 1,90 mm coberto por tela de poliéster tipo “mesh” com fechamento inferior por zíper. Travessa
superior em tubo de aço com formato anatômico para facilitar a pega e espera para apoio de cabeça.
Estofamento sobreposto em laminado sintético ou couro natural (sem base de madeira) com espuma densidade
D20 com medidas de 780 mm x 440 mm e espessura de 25 mm, fixado na parte inferior da estrutura tubular do
encosto, com velcros. Medidas: Largura de 500 mm e altura de 735 mm. C) MECANISMO: Mecanismo
sincronizado T701 com corpo em alumínio injetado e placa superior em chapa de aço estampada com espessura
de 3,00 mm, o assento tem inclinação regulável com curso de ângulo de 0° a 13° sincronizado com o encosto
que tem inclinação regulável de curso de ângulo de 90° a 112°, resultando numa proporção de deslocamento de
2:1. Regulagem de tensão do relax deve ser através de manopla giratória na parte frontal do mecanismo, O
mecanismo deve ter 5 posições de travamento, ajustadas através de uma alavanca lateral esquerda. A regulagem
de altura do através de uma alavanca do lado direito. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, com
pré&#8208;tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo o mecanismo com película de aproximadamente
100 mícrons e com propriedades de resistência a agentes químicos. D) COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA:
Com sistema de acionamento a gás fabricado em tubo de aço de 50,00 x 1,50mm Acabamento em pintura
eletrostática em epóxi pó, com pré &#8208; tratamento anti-ferruginoso revestindo totalmente a capa do pistão
com película de aproximadamente 100 microns e com propriedades de resistência a agentes químicos.
Comprimento do corpo de 240 mm e regulagem mínima de altura de 120 mm. curvada em polímero
termoplástico de alta resistência, nylon, com diâmetro 700 mm e altura de 122 mm. Com alojamento para engate
do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. No alojamento para a coluna a gás
possui anel metálico que faz a função estrutural De duplo giro, com rodas e cavalete injetados em poliamida
(nylon 6), com aditivo anti &#8208; ultravioleta e modificador de impacto. Eixo vertical em aço trefilado
1010/1020 com diâmetro de 11 mm eixo horizontal em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm e rodas
com diâmetro de 55 mm O eixo vertical deve ser dotado de anel elástico em aço que possibilite acoplamento fácil
e seguro à base, banda de rodagem macia (PU, para o modelo BUG-E) com cores diferentes no centro e na banda
de rodagem, indicado para pisos duros. APOIA BRAÇOS: Reguláveis com formato de “T”, de dupla injeção, com
parte estrutural injetada em nylon e parte do apoio dos braços injetada e revestido em poliuretano integral skin
com toque macio. Largura de apóia-braços com 70 mm e comprimento de 255 mm Reguláveis com ajuste vertical
(altura) com 9 estágios de regulagens e curso de 87mm. Fixação em 3 pontos através de suporte triangular e
parafusos com rosca ¼”. Medidas: Largura de apóiabraços 70 mm e comprimento de 255 mm

82.424.573/0001-07 MONDAZA
EMPRESA

Sim Sim 3 R$ 4.000,0000 R$ 12.000,0000 16/10/2017
08:32:15
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COMERCIAL
ORGANIZACAO
LTDA - ME
Marca: J&R 

 Fabricante: Frisokar 
 Modelo / Versão: Corporativa 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DIRETORIA A) ASSENTO: Em madeira compensada
multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 12mm / 7 lâminas) espuma de poliuretano
flexível HR, isento de CFC, alta resiliência (capacidade de o material sofrer tensão e recuperar seu estado normal
quando suspenso o “estado de risco”). Em densidade entre 50 e 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com
espessura mínima de 40 mm. Revestimento em tecido 100% poliéster. Medidas: Largura de 505 mm e
profundidade de 465 mm. B) ENCOSTO: Com formato anatômico, estruturado em tubo de aço carbono diâmetro
1”, espessura da parede 1,90 mm, unido a perfil “U” com dimensões de 90x30x3mm, que serve para fixar a
estrutura do encosto ao mecanismo. Estrutura interna tubular diâmetro 5/8” x 1,90 mm coberto por tela de
poliéster tipo “mesh” com fechamento inferior por zíper. Travessa superior em tubo de aço com formato
anatômico para facilitar a pega e espera para apoio de cabeça. Estofamento sobreposto em laminado sintético ou
couro natural (sem base de madeira) com espuma densidade D20 com medidas de 780 mm x 440 mm e
espessura de 25 mm, fixado na parte inferior da estrutura tubular do encosto, com velcros. Medidas: Largura de
500 mm e altura de 735 mm. C) MECANISMO: Mecanismo sincronizado T701 com corpo em alumínio injetado e
placa superior em chapa de aço estampada com espessura de 3,00 mm, o assento tem inclinação regulável com
curso de ângulo de 0° a 13° sincronizado com o encosto que tem inclinação regulável de curso de ângulo de 90°
a 112°, resultando numa proporção de deslocamento de 2:1. Regulagem de tensão do relax deve ser através de
manopla giratória na parte frontal do mecanismo, que permita o ajuste ao usuário. O mecanismo deve ter 5
posições de travamento, que possam ser ajustadas através de uma alavanca lateral esquerda. A regulagem de
altura do assento deve ser através de uma alavanca do lado direito. Acabamento em pintura eletrostática em
epóxi pó, com pré&#8208;tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo o mecanismo com película de
aproximadamente 100 mícrons (tolerância de 5% para + ou &#8208;) e com propriedades de resistência a
agentes químicos. D) COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA: Com sistema de acionamento a gás fabricado em
tubo de aço de 50,00 x 1,50mm (tolerância de 5% para + ou -). Acabamento em pintura eletrostática em epóxi
pó, com pré &#8208; tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a capa do pistão com
película de aproximadamente 100 microns (tolerância de 5% para +u -) e com propriedades de resistência a
agentes químicos. Comprimento do corpo de 240 mm e regulagem mínima de altura de 120 mm. (Tolerância de
5% para + ou -). E) BASE: Base curvada em polímero termoplástico de alta resistência, nylon, com diâmetro 700
mm e altura de 122 mm. Com alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de
buchas de fixação. No alojamento para a coluna a gás possui anel metálico que faz a função estrutural. F)
RODÍZIOS: De duplo giro, com rodas e cavalete injetados em poliamida (nylon 6), com aditivo anti &#8208;
ultravioleta e modificador de impacto. Eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm
(tolerância de 5% para + ou - 5%) eixo horizontal em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm (tolerância
de 5% para + ou -), e rodas com diâmetro de 55 mm (tolerância de 5% para + ou - 5%). O eixo vertical deve
ser dotado de anel elástico em aço que possibilite acoplamento fácil e seguro à base, banda de rodagem macia
(PU, para o modelo BUG-E) com cores diferentes no centro e na banda de rodagem, indicado para pisos duros. G)
APOIA BRAÇOS: Reguláveis com formato de “T”, de dupla injeção, com parte estrutural injetada em nylon e parte
do apoio dos braços injetada e revestido em poliuretano integral skin com toque macio. Largura de apóia-braços
com 70 mm e comprimento de 255 mm (tolerância de 5% para + ou -). Reguláveis com ajuste vertical (altura)
com 9 estágios de regulagens e curso de 87mm. Fixação em 3 pontos através de suporte triangular e parafusos
com rosca ¼”. Medidas: Largura de apóiabraços 70 mm e comprimento de 255 mm (tolerância de 5% para + ou
-)

04.063.503/0001-67 SANTA
TEREZINHA
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI
- EPP

Sim Sim 3 R$ 5.000,0000 R$ 15.000,0000 04/10/2017
16:20:10

Marca: Shopping do Escritor 
 Fabricante: Frisokar 

 Modelo / Versão: Diretor 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DIRETORIA A) ASSENTO: Em madeira compensada

multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 12mm / 7 lâminas) espuma de poliuretano
flexível HR, isento de CFC, alta resiliência (capacidade de o material sofrer tensão e recuperar seu estado normal
quando suspenso o “estado de risco”). Em densidade entre 50 e 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com
espessura mínima de 40 mm. Revestimento em tecido 100% poliéster. Medidas: Largura de 505 mm e
profundidade de 465 mm. B) ENCOSTO: Com formato anatômico, estruturado em tubo de aço carbono diâmetro
1”, espessura da parede 1,90 mm, unido a perfil “U” com dimensões de 90x30x3mm, que serve para fixar a
estrutura do encosto ao mecanismo. Estrutura interna tubular diâmetro 5/8” x 1,90 mm coberto por tela de
poliéster tipo “mesh” com fechamento inferior por zíper. Travessa superior em tubo de aço com formato
anatômico para facilitar a pega e espera para apoio de cabeça. Estofamento sobreposto em laminado sintético ou
couro natural (sem base de madeira) com espuma densidade D20 com medidas de 780 mm x 440 mm e
espessura de 25 mm, fixado na parte inferior da estrutura tubular do encosto, com velcros. Medidas: Largura de
500 mm e altura de 735 mm. C) MECANISMO: Mecanismo sincronizado T701 com corpo em alumínio injetado e
placa superior em chapa de aço estampada com espessura de 3,00 mm, o assento tem inclinação regulável com
curso de ângulo de 0° a 13° sincronizado com o encosto que tem inclinação regulável de curso de ângulo de 90°
a 112°, resultando numa proporção de deslocamento de 2:1. Regulagem de tensão do relax deve ser através de
manopla giratória na parte frontal do mecanismo, que permita o ajuste ao usuário. O mecanismo deve ter 5
posições de travamento, que possam ser ajustadas através de uma alavanca lateral esquerda. A regulagem de
altura do assento deve ser através de uma alavanca do lado direito. Acabamento em pintura eletrostática em
epóxi pó, com pré&#8208;tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo o mecanismo com película de
aproximadamente 100 mícrons (tolerância de 5% para + ou &#8208;) e com propriedades de resistência a
agentes químicos. D) COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA: Com sistema de acionamento a gás fabricado em
tubo de aço de 50,00 x 1,50mm (tolerância de 5% para + ou -). Acabamento em pintura eletrostática em epóxi
pó, com pré &#8208; tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a capa do pistão com
película de aproximadamente 100 microns (tolerância de 5% para + ou -) e com propriedades de resistência a
agentes químicos. Comprimento do corpo de 240 mm e regulagem mínima de altura de 120 mm. (Tolerância de
5% para + ou -). E) BASE: Base curvada em polímero termoplástico de alta resistência, nylon, com diâmetro 700
mm e altura de 122 mm. Com alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de
buchas de fixação. No alojamento para a coluna a gás possui anel metálico que faz a função estrutural. F)
RODÍZIOS: De duplo giro, com rodas e cavalete injetados em poliamida (nylon 6), com aditivo anti &#8208;
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ultravioleta e modificador de impacto. Eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm
(tolerância de 5% para + ou - 5%) eixo horizontal em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm (tolerância
de 5% para + ou -), e rodas com diâmetro de 55 mm (tolerância de 5% para + ou - 5%). O eixo vertical deve
ser dotado de anel elástico em aço que possibilite acoplamento fácil e seguro à base, banda de rodagem macia
(PU, para o modelo BUG-E) com cores diferentes no centro e na banda de rodagem, indicado para pisos duros. G)
APOIA BRAÇOS: Reguláveis com formato de “T”, de dupla injeção, com parte estrutural injetada em nylon e parte
do apoio dos braços injetada e revestido em poliuretano integral skin com toque macio. Largura de apóia-braços
com 70 mm e comprimento de 255 mm (tolerância de 5% para + ou -). Reguláveis com ajuste vertical (altura)
com 9 estágios de regulagens e curso de 87mm. Fixação em 3 pontos através de suporte triangular e parafusos
com rosca ¼”. Medidas: Largura de apóiabraços 70 mm e comprimento de 255 mm (tolerância de 5% para + ou
-)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 15.000,0000 04.063.503/0001-67 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 12.000,0000 82.424.573/0001-07 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 5.690,0100 02.604.236/0001-62 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 5.690,0100 09.213.849/0001-18 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 5.690,0100 09.368.381/0001-30 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 5.688,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 5.670,0000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 15:15:58:373
R$ 5.660,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 15:18:08:100
R$ 5.650,0000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 15:19:05:463
R$ 5.640,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 15:19:32:620
R$ 9.034,3900 04.063.503/0001-67 16/10/2017 15:21:48:647
R$ 5.639,0800 09.213.849/0001-18 16/10/2017 15:21:48:867

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 16/10/2017
15:07:23 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

16/10/2017
15:11:44 Batida iminente. Data/hora iminência: 16/10/2017 15:21:44.

Encerrado 16/10/2017
15:23:03 Item encerrado

Recusa 18/10/2017
15:03:06

Recusa da proposta. Fornecedor: ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME,
CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18, pelo melhor lance de R$ 5.639,0800. Motivo: Não atendeu as
especificações técnicas, bem como as exigências elencadas no item 2.1 do anexo I do Edital.
Relatório completo disponível no campo AVISOS deste sistema.

Recusa 19/10/2017
16:04:29

Recusa da proposta. Fornecedor: CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. -
E, CNPJ/CPF: 77.781.417/0001-63, pelo melhor lance de R$ 5.640,0000. Motivo: Por não atender a
convocação para envio da proposta atualizada bem como documentos técnicos exigidos no termo
de referência.

Recusa 25/10/2017
13:48:09

Recusa da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF:
02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R$ 5.650,0000. Motivo: Não atendeu as especificações
técnicas, bem como as exigências elencadas no item 2.1 do anexo I do Edital. Relatório completo
disponível no campo AVISOS deste sistema.

Recusa 26/10/2017
16:21:14

Recusa da proposta. Fornecedor: LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA -,
CNPJ/CPF: 09.368.381/0001-30, pelo melhor lance de R$ 5.690,0100. Motivo: Por não atender a
convocação para envio da proposta atualizada bem como documentos técnicos exigidos no termo
de referência.

Recusa 27/10/2017
17:03:17

Recusa da proposta. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP,
CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, pelo melhor lance de R$ 9.034,3900. Motivo: Por não atender a
convocação para envio da proposta atualizada bem como documentos técnicos exigidos no termo
de referência.

Recusa 30/10/2017
14:40:37

Recusa da proposta. Fornecedor: MONDAZA EMPRESA COMERCIAL ORGANIZACAO LTDA - ME,
CNPJ/CPF: 82.424.573/0001-07, pelo melhor lance de R$ 12.000,0000. Motivo: Por não atender a
convocação para envio da proposta atualizada bem como documentos técnicos exigidos no termo
de referência.

Cancelado na
aceitação

30/10/2017
14:47:26 Item cancelado na aceitação. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 6 - GRUPO 1 - CADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                  (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 

Declaração 
 

Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora



04/04/2018 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp 19/30

ME/EPP ME/EPP/COOP Registro
77.781.417/0001-63 CORESUL

MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
PARA
ESCRITORIO
LTDA. - E

Sim Sim 5 R$ 784,0000 R$ 3.920,0000 13/10/2017
14:01:25

Marca: CAVALETTI 
 Fabricante: CAVALETTI 

 Modelo / Versão: 4203 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS
PARA
ESCRITORIO
LTDA - EPP

Sim Sim 5 R$ 784,0000 R$ 3.920,0000 13/10/2017
17:27:07

Marca: LAYOUT 
 Fabricante: LAYOUT 

 Modelo / Versão: CT285 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA INTERLOCUTOR DIRETORIA, DE ACORDO COM AS

ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.

09.368.381/0001-30 LOGGERAIS,
INDUSTRIA,
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA
LTDA -

Sim Sim 5 R$ 784,0000 R$ 3.920,0000 16/10/2017
09:03:53

Marca: Frisokar 
 Fabricante: Frisokar 

 Modelo / Versão: Frisokar 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA INTERLOCUTOR DIRETORIA A) ASSENTO: Com painel de

madeira, espuma injetada de poliuretano flexível isento de CFC, alta resiliência (capacidade de o material sofrer
tensão e recuperar seu estado normal quando suspenso o “estado de risco”) com densidade de 50 kg/m3 e
moldada anatomicamente com espessura mínima de 50 mm. Revestimento em couro natural, laminado sintético
ou tecido em crepe 100 % poliéster. Medidas: largura de 470 mm e profundidade de 480 mm. G) ENCOSTO: Em
madeira, moldado anatomicamente, com revestimento dublado com espessura mínima de 5 mm, fixado à
estrutura através de três parafusos. Medidas: largura de 440 mm e altura de 300 mm. H) APOIA BRAÇOS:
Injetados em polipropileno e integrados à própria estrutura metálica da cadeira através de fixação por meio de
parafusos Mittoplastic. Medidas: largura de 35 mm e comprimento de 225 mm. I) ESTRUTURA METALICA: Tipo
cantilever, produzida em tubo de aço carbono de diâmetro 7/8” (mm 22,22) com espessura de 2,65 mm, com
acabamento cromado (NiCr) ou em pintura epóxi preta resistente a corrosão. Sapatas de apoio ao piso injetadas
em polietileno de alta densidade. J) ACABAMENTOS SUPERFICIAIS: Pintura eletrostática em epóxi pó com pré-
tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a partes metálicas com película de
aproximadamente 50 a 80 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos e também podem ter
tratamento superficial de cromagem. K) SAPATAS: Injetadas em resina termoplástica, polietileno (PE), que tem
como características, elevada resistência ao impacto e à abrasão, elevada resistência química, atóxico,
impermeável, flexível e imune às corrosões química e galvânica. Fixados a estrutura através de encaixe
dispensando qualquer elemento fixador.

09.213.849/0001-18 ELFORT
IMPORTACAO E
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
LTDA - ME

Sim Sim 5 R$ 784,0000 R$ 3.920,0000 16/10/2017
11:26:59

Marca: Cavaletti 
 Fabricante: Cavaletti 

 Modelo / Versão: 18007 S 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA INTERLOCUTOR DIRETORIA A) ASSENTO: Com painel de

madeira, espuma injetada de poliuretano flexível isento de CFC, alta resiliência (capacidade de o material sofrer
tensão e recuperar seu estado normal quando suspenso o “estado de risco”) com densidade de 50 kg/m3 e
moldada anatomicamente com espessura mínima de 50 mm. Revestimento em couro natural, laminado sintético
ou tecido em crepe 100 % poliéster. Medidas: largura de 470 mm e profundidade de 480 mm. G) ENCOSTO: Em
madeira, moldado anatomicamente, com revestimento dublado com espessura mínima de 5 mm, fixado à
estrutura através de três parafusos. Medidas: largura de 440 mm e altura de 300 mm. H) APOIA BRAÇOS:
Injetados em polipropileno e integrados à própria estrutura metálica da cadeira através de fixação por meio de
parafusos Mittoplastic. Medidas: largura de 35 mm e comprimento de 225 mm. I) ESTRUTURA METALICA: Tipo
cantilever, produzida em tubo de aço carbono de diâmetro 7/8” (mm 22,22) com espessura de 2,65 mm, com
acabamento cromado (NiCr) ou em pintura epóxi preta resistente a corrosão. Sapatas de apoio ao piso injetadas
em polietileno de alta densidade. J) ACABAMENTOS SUPERFICIAIS: Pintura eletrostática em epóxi pó com pré-
tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a partes metálicas com película de
aproximadamente 50 a 80 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos e também podem ter
tratamento superficial de cromagem. K) SAPATAS: Injetadas em resina termoplástica, polietileno (PE), que tem
como características, elevada resistência ao impacto e à abrasão, elevada resistência química, atóxico,
impermeável, flexível e imune às corrosões química e galvânica. Fixados a estrutura através de encaixe
dispensando qualquer elemento fixador.

82.424.573/0001-07 MONDAZA
EMPRESA
COMERCIAL
ORGANIZACAO
LTDA - ME

Sim Sim 5 R$ 1.600,0000 R$ 8.000,0000 16/10/2017
08:32:15

Marca: J&R 
 Fabricante: Frisokar 

 Modelo / Versão: Corporativa 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA INTERLOCUTOR DIRETORIA A) ASSENTO: Com painel de
madeira, espuma injetada de poliuretano flexível isento de CFC, alta resiliência (capacidade de o material sofrer
tensão e recuperar seu estado normal quando suspenso o “estado de risco”) com densidade de 50 kg/m3 e
moldada anatomicamente com espessura mínima de 50 mm. Revestimento em couro natural, laminado sintético
ou tecido em crepe 100 % poliéster. Medidas: largura de 470 mm e profundidade de 480 mm. G) ENCOSTO: Em
madeira, moldado anatomicamente, com revestimento dublado com espessura mínima de 5 mm, fixado à
estrutura através de três parafusos. Medidas: largura de 440 mm e altura de 300 mm. H) APOIA BRAÇOS:
Injetados em polipropileno e integrados à própria estrutura metálica da cadeira através de fixação por meio de
parafusos Mittoplastic. Medidas: largura de 35 mm e comprimento de 225 mm. I) ESTRUTURA METALICA: Tipo
cantilever, produzida em tubo de aço carbono de diâmetro 7/8” (mm 22,22) com espessura de 2,65 mm, com
acabamento cromado (NiCr) ou em pintura epóxi preta resistente a corrosão. Sapatas de apoio ao piso injetadas
em polietileno de alta densidade. J) ACABAMENTOS SUPERFICIAIS: Pintura eletrostática em epóxi pó com pré-
tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a partes metálicas com película de
aproximadamente 50 a 80 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos e também podem ter
tratamento superficial de cromagem. K) SAPATAS: Injetadas em resina termoplástica, polietileno (PE), que tem
como características, elevada resistência ao impacto e à abrasão, elevada resistência química, atóxico,
impermeável, flexível e imune às corrosões química e galvânica. Fixados a estrutura através de encaixe
dispensando qualquer elemento fixador.

04.063.503/0001-67 SANTA
TEREZINHA
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI
- EPP

Sim Sim 5 R$ 5.000,0000 R$ 25.000,0000 04/10/2017
16:20:10

Marca: Shopping do Escritor 
 Fabricante: Frisokar 

 Modelo / Versão: Diretor 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA INTERLOCUTOR DIRETORIA A) ASSENTO: Com painel de

madeira, espuma injetada de poliuretano flexível isento de CFC, alta resiliência (capacidade de o material sofrer
tensão e recuperar seu estado normal quando suspenso o “estado de risco”) com densidade de 50 kg/m3 e
moldada anatomicamente com espessura mínima de 50 mm. Revestimento em couro natural, laminado sintético
ou tecido em crepe 100 % poliéster. Medidas: largura de 470 mm e profundidade de 480 mm. G) ENCOSTO: Em
madeira, moldado anatomicamente, com revestimento dublado com espessura mínima de 5 mm, fixado à
estrutura através de três parafusos. Medidas: largura de 440 mm e altura de 300 mm. H) APOIA BRAÇOS:
Injetados em polipropileno e integrados à própria estrutura metálica da cadeira através de fixação por meio de
parafusos Mittoplastic. Medidas: largura de 35 mm e comprimento de 225 mm. I) ESTRUTURA METALICA: Tipo
cantilever, produzida em tubo de aço carbono de diâmetro 7/8” (mm 22,22) com espessura de 2,65 mm, com
acabamento cromado (NiCr) ou em pintura epóxi preta resistente a corrosão. Sapatas de apoio ao piso injetadas
em polietileno de alta densidade. J) ACABAMENTOS SUPERFICIAIS: Pintura eletrostática em epóxi pó com pré-
tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a partes metálicas com película de
aproximadamente 50 a 80 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos e também podem ter
tratamento superficial de cromagem. K) SAPATAS: Injetadas em resina termoplástica, polietileno (PE), que tem
como características, elevada resistência ao impacto e à abrasão, elevada resistência química, atóxico,
impermeável, flexível e imune às corrosões química e galvânica. Fixados a estrutura através de encaixe
dispensando qualquer elemento fixador.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 25.000,0000 04.063.503/0001-67 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 8.000,0000 82.424.573/0001-07 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 3.920,0000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 3.920,0000 09.213.849/0001-18 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 3.920,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 3.920,0000 09.368.381/0001-30 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 3.900,0000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 15:14:04:630
R$ 3.800,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 15:17:12:020
R$ 3.790,0000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 15:19:18:573
R$ 3.750,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 15:21:01:847
R$ 11.543,7400 04.063.503/0001-67 16/10/2017 15:21:48:973
R$ 3.749,5200 09.213.849/0001-18 16/10/2017 15:21:49:037
R$ 3.730,0000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 15:22:57:120

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 16/10/2017
15:07:23 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

16/10/2017
15:11:44 Batida iminente. Data/hora iminência: 16/10/2017 15:21:44.

Encerrado 16/10/2017
15:23:03 Item encerrado

Recusa 18/10/2017
15:03:06

Recusa da proposta. Fornecedor: ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME,
CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18, pelo melhor lance de R$ 3.749,5200. Motivo: Não atendeu as
especificações técnicas, bem como as exigências elencadas no item 2.1 do anexo I do Edital.
Relatório completo disponível no campo AVISOS deste sistema.
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Recusa 19/10/2017
16:04:29

Recusa da proposta. Fornecedor: CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. -
E, CNPJ/CPF: 77.781.417/0001-63, pelo melhor lance de R$ 3.750,0000. Motivo: Por não atender a
convocação para envio da proposta atualizada bem como documentos técnicos exigidos no termo
de referência.

Recusa 25/10/2017
13:48:09

Recusa da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF:
02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R$ 3.730,0000. Motivo: Não atendeu as especificações
técnicas, bem como as exigências elencadas no item 2.1 do anexo I do Edital. Relatório completo
disponível no campo AVISOS deste sistema.

Recusa 26/10/2017
16:21:14

Recusa da proposta. Fornecedor: LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA -,
CNPJ/CPF: 09.368.381/0001-30, pelo melhor lance de R$ 3.920,0000. Motivo: Por não atender a
convocação para envio da proposta atualizada bem como documentos técnicos exigidos no termo
de referência.

Recusa 27/10/2017
17:03:17

Recusa da proposta. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP,
CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, pelo melhor lance de R$ 11.543,7400. Motivo: Por não atender a
convocação para envio da proposta atualizada bem como documentos técnicos exigidos no termo
de referência.

Recusa 30/10/2017
14:40:37

Recusa da proposta. Fornecedor: MONDAZA EMPRESA COMERCIAL ORGANIZACAO LTDA - ME,
CNPJ/CPF: 82.424.573/0001-07, pelo melhor lance de R$ 8.000,0000. Motivo: Por não atender a
convocação para envio da proposta atualizada bem como documentos técnicos exigidos no termo
de referência.

Cancelado na
aceitação

30/10/2017
14:47:26 Item cancelado na aceitação. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 7 - CADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                  (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

Declaração 
 ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
77.781.417/0001-63 CORESUL

MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
PARA
ESCRITORIO
LTDA. - E

Sim Sim 89 R$ 711,0000 R$ 63.279,0000 13/10/2017
14:01:25

Marca: CAVALETTI 
 Fabricante: CAVALETTI 

 Modelo / Versão: 4107 PLUE 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS
PARA
ESCRITORIO
LTDA - EPP

Sim Sim 89 R$ 711,5000 R$ 63.323,5000 13/10/2017
17:27:07

Marca: LAYOUT 
 Fabricante: LAYOUT 

 Modelo / Versão: LON 3240 ESCAM 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA AUDITÓRIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES

CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.

09.368.381/0001-30 LOGGERAIS,
INDUSTRIA,
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA
LTDA -

Sim Sim 89 R$ 711,5000 R$ 63.323,5000 16/10/2017
09:05:49

Marca: Frisokar 
 Fabricante: Frisokar 

 Modelo / Versão: Frisokar 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA AUDITÓRIO A) ASSENTO: Injetado em polipropileno

copolímero virgem com carga mineral para garantir maior resistência mecânica epigmentado com material de alta
solidez à luz solar, de nível 8, garantindo maior vida útil do produto. Acabamento superficial (textura) com
finalidade estética, mas que também reduz o risco de escorregar, e desprovido de bordas ou outros elementos que
possam reter líquidos e poeira, ou que possam dificultar a circulação sanguínea. Na parte inferior, estruturas de
reforço e para fixação do assento na estrutura, através de parafusos do tipo Mittoplastic 5 x 20mm. Possibilidade
de revestimento em tecido 100 % poliéster tipo crepe sobre espuma injetada de poliuretano de 20 mm de
espessura. Medidas: Largura 440 mm e Profundidade 415mm. B) ENCOSTO: Injetado em polipropileno copolímero
virgem com carga mineral para garantir maior resistência mecânica e pigmentado com material de alta solidez à
luz solar, de nível 8, garantindo maior vida útil do produto. Acabamento superficial (textura) com finalidade
estética, mas que também reduz o risco de escorregar, e desprovido de bordas ou outros elementos que poderiam
reter líquidos e poeira. Vão central em formato oval que permite o manuseio com segurança da cadeira. Fixação na
estrutura através de encaixe dos tubos metálicos nos canais feita exclusivamente por pressão (sistema “macho-
fêmea”), sem utilização de parafusos ou rebites. Possibilidade de revestimento em tecido 100 % poliéster tipo
crepe sobre espuma injetada de poliuretano de 20 mm de espessura. Medidas: Largura de 500 mm a 460 mm x
altura 315mm. C) ESTOFADOS: Produzidos através de duas capas com detalhes com costura dupla que revestem o
assento e encosto, os revestimentos devem poder ser retirados a qualquer momento para lavagem, as fixações dos
mesmos devem ser através de encaixe na parte inferior do assento e através de velcro na parte posterior do
encosto. Revestimento em tecido 100% lã, com resistência ao pilling, solidez da cor à luz, solidez da cor à fricção,
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auto extinguível e não inflamável. D) ESTRUTURA METALICA: Com 4 pés fabricados em tubo redondo aço-carbono
diâm. 7/8” (22,22 mm), espessura mínima de 1,50 mm, com processo de conificação das pernas que transformam
o diâmetro do tubo em ¾”, e travessas do assento em tubo redondo diâm. 5/8” (15,88 mm) e espessura mínima
de 1,50 mm, unidos por solda MIG, e ponteiras injetadas em polietileno com encaixes que facilitam o
empilhamento. Acabamentos da estrutura metálica em pintura epóxi nas cores preto ou cinza texturizada, ou
cromado (tratamento superficial Ni-Cr). E) BRAÇOS: Com alma em tubo de aço-carbono diâm. ¾” e apóia-braços
injetados em polipropileno copolímero virgem com carga mineral para garantir maior resistência mecânica e
pigmentado com material de alta solidez à luz solar, de nível 8, garantindo maior vida útil do produto. Medidas:
Largura de 420 mm e comprimento de 224mm. F) PRANCHETA: Injetada em termoplástico ABS, sistema anti-
pânico, com mecanismo automático fixado a prancheta através de 4 parafusos para plástico.

09.213.849/0001-18 ELFORT
IMPORTACAO E
DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS
LTDA - ME

Sim Sim 89 R$ 711,5000 R$ 63.323,5000 16/10/2017
11:29:06

Marca: Cavaletti 
 Fabricante: Cavaletti 

 Modelo / Versão: 35008PU 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA AUDITÓRIO A) ASSENTO: Injetado em polipropileno

copolímero virgem com carga mineral para garantir maior resistência mecânica e pigmentado com material de alta
solidez à luz solar, de nível 8, garantindo maior vida útil do produto. Acabamento superficial (textura) com
finalidade estética, mas que também reduz o risco de escorregar, e desprovido de bordas ou outros elementos que
possam reter líquidos e poeira, ou que possam dificultar a circulação sanguínea. Na parte inferior, estruturas de
reforço e para fixação do assento na estrutura, através de parafusos do tipo Mittoplastic 5 x 20mm. Possibilidade
de revestimento em tecido 100 % poliéster tipo crepe sobre espuma injetada de poliuretano de 20 mm de
espessura. Medidas: Largura 440 mm e Profundidade 415mm. B) ENCOSTO: Injetado em polipropileno copolímero
virgem com carga mineral para garantir maior resistência mecânica e pigmentado com material de alta solidez à
luz solar, de nível 8, garantindo maior vida útil do produto. Acabamento superficial (textura) com finalidade
estética, mas que também reduz o risco de escorregar, e desprovido de bordas ou outros elementos que poderiam
reter líquidos e poeira. Vão central em formato oval que permite o manuseio com segurança da cadeira. Fixação na
estrutura através de encaixe dos tubos metálicos nos canais feita exclusivamente por pressão (sistema “macho-
fêmea”), sem utilização de parafusos ou rebites. Possibilidade de revestimento em tecido 100 % poliéster tipo
crepe sobre espuma injetada de poliuretano de 20 mm de espessura. Medidas: Largura de 500 mm a 460 mm x
altura 315mm. C) ESTOFADOS: Produzidos através de duas capas com detalhes com costura dupla que revestem o
assento e encosto, os revestimentos devem poder ser retirados a qualquer momento para lavagem, as fixações dos
mesmos devem ser através de encaixe na parte inferior do assento e através de velcro na parte posterior do
encosto. Revestimento em tecido 100% lã, com resistência ao pilling, solidez da cor à luz, solidez da cor à fricção,
auto extinguível e não inflamável. D) ESTRUTURA METALICA: Com 4 pés fabricados em tubo redondo aço-carbono
diâm. 7/8” (22,22 mm), espessura mínima de 1,50 mm, com processo de conificação das pernas que transformam
o diâmetro do tubo em ¾”, e travessas do assento em tubo redondo diâm. 5/8” (15,88 mm) e espessura mínima
de 1,50 mm, unidos por solda MIG, e ponteiras injetadas em polietileno com encaixes que facilitam o
empilhamento. Acabamentos da estrutura metálica em pintura epóxi nas cores preto ou cinza texturizada, ou
cromado (tratamento superficial Ni-Cr). E) BRAÇOS: Com alma em tubo de aço-carbono diâm. ¾” e apóia-braços
injetados em polipropileno copolímero virgem com carga mineral para garantir maior resistência mecânica e
pigmentado com material de alta solidez à luz solar, de nível 8, garantindo maior vida útil do produto. Medidas:
Largura de 420 mm e comprimento de 224mm. F) PRANCHETA: Injetada em termoplástico ABS, sistema anti-
pânico, com mecanismo automático fixado a prancheta através de 4 parafusos para plástico.

04.063.503/0001-67 SANTA
TEREZINHA
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI
- EPP

Sim Sim 89 R$ 5.000,0000 R$ 445.000,0000 04/10/2017
16:20:11

Marca: Shopping do Escritor 
 Fabricante: Frisokar 

 Modelo / Versão: Auditorio 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA AUDITÓRIO A) ASSENTO: Injetado em polipropileno

copolímero virgem com carga mineral para garantir maior resistência mecânica e pigmentado com material de alta
solidez à luz solar, de nível 8, garantindo maior vida útil do produto. Acabamento superficial (textura) com
finalidade estética, mas que também reduz o risco de escorregar, e desprovido de bordas ou outros elementos que
possam reter líquidos e poeira, ou que possam dificultar a circulação sanguínea. Na parte inferior, estruturas de
reforço e para fixação do assento na estrutura, através de parafusos do tipo Mittoplastic 5 x 20mm. Possibilidade
de revestimento em tecido 100 % poliéster tipo crepe sobre espuma injetada de poliuretano de 20 mm de
espessura. Medidas: Largura 440 mm e Profundidade 415mm. B) ENCOSTO: Injetado em polipropileno copolímero
virgem com carga mineral para garantir maior resistência mecânica e pigmentado com material de alta solidez à
luz solar, de nível 8, garantindo maior vida útil do produto. Acabamento superficial (textura) com finalidade
estética, mas que também reduz o risco de escorregar, e desprovido de bordas ou outros elementos que poderiam
reter líquidos e poeira. Vão central em formato oval que permite o manuseio com segurança da cadeira. Fixação na
estrutura através de encaixe dos tubos metálicos nos canais feita exclusivamente por pressão (sistema “macho-
fêmea”), sem utilização de parafusos ou rebites. Possibilidade de revestimento em tecido 100 % poliéster tipo
crepe sobre espuma injetada de poliuretano de 20 mm de espessura. Medidas: Largura de 500 mm a 460 mm x
altura 315mm. C) ESTOFADOS: Produzidos através de duas capas com detalhes com costura dupla que revestem o
assento e encosto, os revestimentos devem poder ser retirados a qualquer momento para lavagem, as fixações dos
mesmos devem ser através de encaixe na parte inferior do assento e através de velcro na parte posterior do
encosto. Revestimento em tecido 100% lã, com resistência ao pilling, solidez da cor à luz, solidez da cor à fricção,
auto extinguível e não inflamável. D) ESTRUTURA METALICA: Com 4 pés fabricados em tubo redondo aço-carbono
diâm. 7/8” (22,22 mm), espessura mínima de 1,50 mm, com processo de conificação das pernas que transformam
o diâmetro do tubo em ¾”, e travessas do assento em tubo redondo diâm. 5/8” (15,88 mm) e espessura mínima
de 1,50 mm, unidos por solda MIG, e ponteiras injetadas em polietileno com encaixes que facilitam o
empilhamento. Acabamentos da estrutura metálica em pintura epóxi nas cores preto ou cinza texturizada, ou
cromado (tratamento superficial Ni-Cr). E) BRAÇOS: Com alma em tubo de aço-carbono diâm. ¾” e apóia-braços
injetados em polipropileno copolímero virgem com carga mineral para garantir maior resistência mecânica e
pigmentado com material de alta solidez à luz solar, de nível 8, garantindo maior vida útil do produto. Medidas:
Largura de 420 mm e comprimento de 224mm. F) PRANCHETA: Injetada em termoplástico ABS, sistema anti-
pânico, com mecanismo automático fixado a prancheta através de 4 parafusos para plástico.
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Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 445.000,0000 04.063.503/0001-67 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 63.323,5000 09.213.849/0001-18 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 63.323,5000 09.368.381/0001-30 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 63.323,5000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 63.279,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 14:18:04:407
R$ 62.000,0000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 15:30:28:650
R$ 61.000,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 15:31:09:137
R$ 60.900,0000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 15:31:37:483
R$ 60.800,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 15:32:30:627
R$ 60.700,0000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 15:36:15:970
R$ 60.600,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 15:37:12:910
R$ 60.400,0000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 15:37:49:400
R$ 60.394,3300 09.213.849/0001-18 16/10/2017 15:38:23:383
R$ 60.300,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 15:38:27:370
R$ 60.100,0000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 15:38:33:700
R$ 60.097,6500 09.213.849/0001-18 16/10/2017 15:39:03:327
R$ 60.000,0000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 15:39:11:590
R$ 59.998,8000 09.213.849/0001-18 16/10/2017 15:39:24:280
R$ 59.500,0000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 15:39:36:420
R$ 59.495,4400 09.213.849/0001-18 16/10/2017 15:39:44:373
R$ 59.000,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 15:39:54:797
R$ 59.300,0000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 15:39:58:673
R$ 58.995,5300 09.213.849/0001-18 16/10/2017 15:40:04:627
R$ 58.300,0000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 15:40:25:627
R$ 58.286,7600 09.213.849/0001-18 16/10/2017 15:40:29:080
R$ 57.990,0000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 15:40:48:707
R$ 57.974,1600 09.213.849/0001-18 16/10/2017 15:40:52:270
R$ 57.000,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 15:41:02:583
R$ 56.985,0300 09.213.849/0001-18 16/10/2017 15:41:12:820
R$ 56.900,0000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 15:41:19:630
R$ 56.886,1500 09.213.849/0001-18 16/10/2017 15:41:32:883
R$ 56.500,0000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 15:41:45:290
R$ 56.484,5700 09.213.849/0001-18 16/10/2017 15:41:53:260
R$ 56.200,0000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 15:42:05:883
R$ 56.000,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 15:42:12:027
R$ 55.986,7800 09.213.849/0001-18 16/10/2017 15:42:15:180
R$ 55.600,0000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 15:42:28:307
R$ 55.584,8400 09.213.849/0001-18 16/10/2017 15:42:35:293
R$ 55.000,0000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 15:42:50:137
R$ 54.990,0000 09.213.849/0001-18 16/10/2017 15:42:55:920
R$ 54.300,0000 02.604.236/0001-62 16/10/2017 15:43:11:187
R$ 54.290,0000 09.213.849/0001-18 16/10/2017 15:43:16:373
R$ 53.000,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 15:43:25:077
R$ 52.990,0000 09.213.849/0001-18 16/10/2017 15:43:36:563
R$ 52.800,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 15:44:35:973
R$ 52.790,0000 09.213.849/0001-18 16/10/2017 15:44:39:503
R$ 52.600,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 15:45:54:680
R$ 52.590,0000 09.213.849/0001-18 16/10/2017 15:45:57:820
R$ 52.300,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 15:47:09:030
R$ 52.290,0000 09.213.849/0001-18 16/10/2017 15:47:12:593
R$ 52.000,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 15:48:21:940
R$ 51.990,0000 09.213.849/0001-18 16/10/2017 15:48:25:520
R$ 51.800,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 15:49:42:807
R$ 51.799,9900 09.213.849/0001-18 16/10/2017 15:49:46:383
R$ 50.000,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 15:51:09:343
R$ 49.999,9900 09.213.849/0001-18 16/10/2017 15:51:12:920
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R$ 49.999,9000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 15:52:33:333
R$ 49.999,8900 09.213.849/0001-18 16/10/2017 15:52:36:613
R$ 49.999,8000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 15:53:45:213
R$ 49.999,7900 09.213.849/0001-18 16/10/2017 15:53:48:400
R$ 49.999,7800 77.781.417/0001-63 16/10/2017 15:54:56:357
R$ 49.999,7700 09.213.849/0001-18 16/10/2017 15:55:00:170
R$ 49.999,5000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 15:56:10:973
R$ 49.999,4900 09.213.849/0001-18 16/10/2017 15:56:14:503
R$ 49.990,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 15:57:31:650
R$ 49.989,9900 09.213.849/0001-18 16/10/2017 15:57:35:493
R$ 49.980,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 15:58:50:060
R$ 49.979,9900 09.213.849/0001-18 16/10/2017 15:58:53:640
R$ 49.900,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 16:00:19:113
R$ 49.899,9900 09.213.849/0001-18 16/10/2017 16:00:22:957
R$ 49.850,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 16:01:41:120
R$ 49.849,9900 09.213.849/0001-18 16/10/2017 16:01:44:213
R$ 49.825,0000 77.781.417/0001-63 16/10/2017 16:03:05:547
R$ 49.824,9900 09.213.849/0001-18 16/10/2017 16:03:08:720

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 16/10/2017
15:29:11 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

16/10/2017
15:29:51 Batida iminente. Data/hora iminência: 16/10/2017 15:39:51.

Encerrado 16/10/2017
16:04:28 Item encerrado

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

16/10/2017
16:49:38

Convocado para envio de anexo o fornecedor ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

17/10/2017
14:50:27

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18.

Recusa 18/10/2017
15:06:15

Recusa da proposta. Fornecedor: ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME,
CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18, pelo melhor lance de R$ 49.824,9900. Motivo: Não atendeu as
especificações técnicas, bem como as exigências elencadas no item 2.1 do anexo I do Edital.
Relatório completo disponível no campo AVISOS deste sistema.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

18/10/2017
15:11:05

Convocado para envio de anexo o fornecedor CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO LTDA. - E, CNPJ/CPF: 77.781.417/0001-63.

Recusa 19/10/2017
16:08:16

Recusa da proposta. Fornecedor: CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. -
E, CNPJ/CPF: 77.781.417/0001-63, pelo melhor lance de R$ 49.825,0000. Motivo: Por não atender
a convocação para envio da proposta atualizada bem como documentos técnicos exigidos no termo
de referência.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

19/10/2017
16:08:16

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CORESUL MOVEIS E
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - E, CNPJ/CPF: 77.781.417/0001-63.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

19/10/2017
16:15:05

Convocado para envio de anexo o fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP,
CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

19/10/2017
17:57:57

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO
LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

20/10/2017
14:33:09

Convocado para envio de anexo o fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP,
CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

20/10/2017
14:34:50

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO
LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62.
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Recusa 25/10/2017
13:48:32

Recusa da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF:
02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R$ 54.300,0000. Motivo: Não atendeu as especificações
técnicas, bem como as exigências elencadas no item 2.1 do anexo I do Edital. Relatório completo
disponível no campo AVISOS deste sistema.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

25/10/2017
13:56:29

Convocado para envio de anexo o fornecedor LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA -, CNPJ/CPF: 09.368.381/0001-30.

Recusa 26/10/2017
16:21:41

Recusa da proposta. Fornecedor: LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA -,
CNPJ/CPF: 09.368.381/0001-30, pelo melhor lance de R$ 63.323,5000. Motivo: Por não atender a
convocação para envio da proposta atualizada bem como documentos técnicos exigidos no termo
de referência.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

26/10/2017
16:21:41

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LOGGERAIS, INDUSTRIA,
COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA -, CNPJ/CPF: 09.368.381/0001-30.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

26/10/2017
16:24:33

Convocado para envio de anexo o fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -
EPP, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.

Recusa 27/10/2017
17:03:49

Recusa da proposta. Fornecedor: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP,
CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67, pelo melhor lance de R$ 445.000,0000. Motivo: Por não atender a
convocação para envio da proposta atualizada bem como documentos técnicos exigidos no termo
de referência.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

27/10/2017
17:03:49

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SANTA TEREZINHA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.

Cancelado na
aceitação

30/10/2017
14:48:19 Item cancelado na aceitação. Motivo: Todas as propostas foram recusadas.

Registro
Intenção de
Recurso

30/10/2017
15:30:52

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 02604236000162. Motivo: Manifesto intenção de recurso contra nossa desclassificação,
conforme iremos expor posteriormente na peça recursal

Intenção de
Recurso
Aceita

30/10/2017
16:59:22

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF:
02604236000162. Motivo: Conforme item 13 do Edital, lhe será concedido o prazo de três dias para
apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos
seus interesses.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

02.604.236/0001-62 30/10/2017 15:30 30/10/2017 16:59 Aceito
Motivo Intenção:Manifesto intenção de recurso contra nossa desclassificação, conforme iremos expor
posteriormente na peça recursal
Motivo Aceite ou Recusa:Conforme item 13 do Edital, lhe será concedido o prazo de três dias para
apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

 
HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                  (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

Declaração 
 ME/EPP/COOP Quantidade Valor Global Data/Hora

Registro
77.781.417/0001-63 CORESUL MOVEIS E

EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO LTDA. - E

Sim Sim - R$ 58.258,0000 13/10/2017
14:01:25

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA
ESCRITORIO LTDA - EPP

Sim Sim - R$ 59.083,0900 13/10/2017
17:27:07

09.368.381/0001-30 LOGGERAIS, INDUSTRIA,
COMERCIO E DISTRIBUIDORA
LTDA -

Sim Sim - R$ 59.083,0900 16/10/2017
09:03:53

09.213.849/0001-18 ELFORT IMPORTACAO E
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
LTDA - ME

Sim Sim - R$ 59.083,0900 16/10/2017
11:26:59

82.424.573/0001-07 MONDAZA EMPRESA
COMERCIAL ORGANIZACAO
LTDA - ME

Sim Sim - R$ 120.620,0000 16/10/2017
08:32:15

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI - EPP

Sim Sim - R$ 230.000,0000 04/10/2017
16:20:11
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Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

16/10/2017
16:45:05

Convocado para envio de anexo o fornecedor ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

17/10/2017
14:49:23

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

18/10/2017
15:10:46

Convocado para envio de anexo o fornecedor CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO LTDA. - E, CNPJ/CPF: 77.781.417/0001-63.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

19/10/2017
16:04:29

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: CORESUL MOVEIS E
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - E, CNPJ/CPF: 77.781.417/0001-63.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

19/10/2017
16:15:43

Convocado para envio de anexo o fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP,
CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

19/10/2017
17:55:57

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO
LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

20/10/2017
14:32:53

Convocado para envio de anexo o fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP,
CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

20/10/2017
14:34:33

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO
LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

25/10/2017
13:55:57

Convocado para envio de anexo o fornecedor LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA -, CNPJ/CPF: 09.368.381/0001-30.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

26/10/2017
16:21:14

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: LOGGERAIS, INDUSTRIA,
COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA -, CNPJ/CPF: 09.368.381/0001-30.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

26/10/2017
16:25:01

Convocado para envio de anexo o fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -
EPP, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

27/10/2017
17:03:17

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: SANTA TEREZINHA
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 04.063.503/0001-67.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

27/10/2017
17:06:42

Convocado para envio de anexo o fornecedor MONDAZA EMPRESA COMERCIAL ORGANIZACAO
LTDA - ME, CNPJ/CPF: 82.424.573/0001-07.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

30/10/2017
14:40:37

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: MONDAZA EMPRESA
COMERCIAL ORGANIZACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 82.424.573/0001-07.

Registro
Intenção de
Recurso

30/10/2017
15:30:32

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 02604236000162. Motivo: Manifesto intenção de recurso contra nossa desclassificação,
conforme iremos expor posteriormente na peça recursal

Intenção de
Recurso
Aceita

30/10/2017
16:58:37

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF:
02604236000162. Motivo: Conforme item 13 do Edital, lhe será concedido o prazo de três dias para
apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos
seus interesses

Intenções de Recurso para o Grupo
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

02.604.236/0001-62 30/10/2017 15:30 30/10/2017 16:58 Aceito
Motivo Intenção:Manifesto intenção de recurso contra nossa desclassificação, conforme iremos expor
posteriormente na peça recursal
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Motivo Aceite ou Recusa:Conforme item 13 do Edital, lhe será concedido o prazo de três dias para
apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 16/10/2017
14:19:13

Boa tarde senhores Licitantes. Estamos conectados.

Sistema 16/10/2017
15:11:44

O(s) Grupo(s) G1 está(ão) em iminência até 15:21 de 16/10/2017, após isso
entrará(ão) no encerramento aleatório.

Sistema 16/10/2017
15:29:51

O(s) Item(ns) 7 está(ão) em iminência até 15:39 de 16/10/2017, após isso entrará(ão)
no encerramento aleatório.

Sistema 16/10/2017
16:04:29

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das
propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha

aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema 16/10/2017

16:45:05
Senhor fornecedor ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME,

CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro 16/10/2017

16:48:48
Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - Sr. Licitante,

favor enviar por email, compras@crfsc.org.br, a proposta atualizada inclusive
acompanhada com a comprovação das exigências técnicas, conforme item 2.1

Sistema 16/10/2017
16:49:38

Senhor fornecedor ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME,
CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.

Pregoeiro 16/10/2017
16:50:40

Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - Sr. Licitante,
favor enviar por email, compras@crfsc.org.br, a proposta atualizada para o item 7,

inclusive acompanhada com a comprovação das exigências técnicas, conforme item 2.1
Pregoeiro 16/10/2017

16:52:27
Srs. Licitantes, retornaremos amanhã, 17/10/2017 às 14:30 com a continuação do

certame.
Pregoeiro 17/10/2017

14:38:48
Boa tarde srs. Licitantes. Estamos conectados.

Pregoeiro 17/10/2017
14:41:22

Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - Boa tarde,
aguardamos o envio via sistema, da proposta atualizada e bem como, da comprovação

das exigências técnicas, conforme item 2.1 - para o grupo 1 e item 7
09.213.849/0001-

18
17/10/2017
14:44:11

Boa tarde!

09.213.849/0001-
18

17/10/2017
14:44:22

Boa tarde Sr. Pregoeiro. Ja enviamos pelo email. Não recebeu ainda?

09.213.849/0001-
18

17/10/2017
14:44:52

Precisa que reenvie?

09.213.849/0001-
18

17/10/2017
14:45:12

A documentação já foi encaminhada por e-mail. Conforme solicitado encaminharemos
também via sistema.

Pregoeiro 17/10/2017
14:45:37

Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - O envio via
sistema compras net é obrigatório.

09.213.849/0001-
18

17/10/2017
14:47:29

Estaremos encaminhando em dois arquivos, um cada anexo, devido o tamanho ser
muito grande.

Sistema 17/10/2017
14:49:23

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18, enviou o anexo para o grupo G1.

Sistema 17/10/2017
14:50:27

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18, enviou o anexo para o ítem 7.

Pregoeiro 17/10/2017
15:22:05

Srs. licitantes, nesta fase de aceitação das propostas, os documentos enviados pela
empresa melhor classificada na etapa de lances, serão analisados por nossa equipe

técnica de acordo com o Termo de Referência do Edital. Retornaremos com os trabalhos
assim que concluída a análise.

Pregoeiro 18/10/2017
14:31:28

Boa tarde senhores licitantes, estamos conectado.

Pregoeiro 18/10/2017
15:09:29

Para CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - E - Sr. Licitante,
favor enviar por email, compras@crfsc.org.br, a proposta atualizada, item 7, inclusive

acompanhada com a comprovação das exigências técnicas, conforme item 2.1
Pregoeiro 18/10/2017

15:10:21
Para CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - E - Sr. Licitante,

favor enviar por email, compras@crfsc.org.br, a proposta atualizada, para o G1,inclusive
acompanhada com a comprovação das exigências técnicas, conforme item 2.1

Sistema 18/10/2017
15:10:46

Senhor fornecedor CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - E,
CNPJ/CPF: 77.781.417/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Sistema 18/10/2017
15:11:05

Senhor fornecedor CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - E,
CNPJ/CPF: 77.781.417/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.

Pregoeiro 18/10/2017 Srs. Licitantes, retornaremos amanhã, às 14h30 para dar continuidade ao certame.



04/04/2018 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp 28/30

15:12:28
Pregoeiro 19/10/2017

14:34:42
Boa tarde srs. Licitantes, estamos conectados.

Pregoeiro 19/10/2017
14:40:40

Para CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - E - Sr. Licitante,
reiteramos a convocação via sistema e email, para o envio da proposta atualizada e a

comprovação das exigências técnicas, conforme item 2.1 - para o G1 e item 7. Os
mesmos deverão ser enviados até as 16h do dia de hoje, sob pena da não aceitação da

proposta.
Pregoeiro 19/10/2017

15:45:05
Para CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - E - Sr. Licitante,

favor se manifestar no chat.
Sistema 19/10/2017

16:08:16
Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Sistema 19/10/2017
16:15:05

Senhor fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF:
02.604.236/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.

Sistema 19/10/2017
16:15:43

Senhor fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF:
02.604.236/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 19/10/2017
16:19:10

Para LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP - Sr. Licitante, atender a
convocação do sistema, para o envio da proposta atualizada e a comprovação das

exigências técnicas, conforme item 2.1 - para o G1 e item 7. Enviar também para o
email, compras@crfsc.org.br

Pregoeiro 19/10/2017
16:20:53

Srs. Licitantes, retornaremos amanhã, às 14h30 para o reinício do certame.

Sistema 19/10/2017
17:55:57

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP,
CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, enviou o anexo para o grupo G1.

Sistema 19/10/2017
17:57:57

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP,
CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, enviou o anexo para o ítem 7.

Pregoeiro 20/10/2017
14:26:28

Boa tarde srs. Licitantes, estamos conectados.

Sistema 20/10/2017
14:32:53

Senhor fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF:
02.604.236/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Sistema 20/10/2017
14:33:09

Senhor fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF:
02.604.236/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.

Sistema 20/10/2017
14:34:33

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP,
CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, enviou o anexo para o grupo G1.

Sistema 20/10/2017
14:34:50

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP,
CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, enviou o anexo para o ítem 7.

Pregoeiro 20/10/2017
14:36:00

Para LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP - Convocação realizada para anexar
ao sistema proposta atualizada e atualizada e a comprovação das exigências técnicas,

conforme item 2.1 - para o G1 e item 7.
02.604.236/0001-

62
20/10/2017
14:39:00

Boa tarde Sr. Pregoeiro. Anexamos a proposta atualizada conforme solicitado. Obrigada
pela atenção.

Pregoeiro 20/10/2017
14:54:52

Srs. licitantes, voltaremos com as atividades do certame no dia 23/10/2017 às 14h30.

Pregoeiro 23/10/2017
14:57:49

Boa tarde srs. Licitantes, os documentos, ora convocados, estão sob análises de nossa
equipe técnica. Retornaremos os trabalhos do certame assim que a análise for concluída.

Pregoeiro 25/10/2017
13:49:09

Boa tarde srs. Licitantes, estamos conectados.

Sistema 25/10/2017
13:55:57

Senhor fornecedor LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA -,
CNPJ/CPF: 09.368.381/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Sistema 25/10/2017
13:56:29

Senhor fornecedor LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA -,
CNPJ/CPF: 09.368.381/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.

Pregoeiro 25/10/2017
13:58:35

Para LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - - Sr. Licitante,
atender a convocação do sistema, para o envio da proposta atualizada e a comprovação
das exigências técnicas, conforme item 2.1 - para o G1 e item 7. Enviar também para o

email, compras@crfsc.org.br
Pregoeiro 25/10/2017

14:06:32
Srs. Licitantes, os documentos, ora convocados, estão sob análises de nossa equipe
técnica. Retornaremos os trabalhos do certame assim que a análise for concluída.

Pregoeiro 26/10/2017
14:22:31

Boa tarde Srs. licitantes, estamos conectados.

Pregoeiro 26/10/2017
14:26:04

Para LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - - Sr. Licitante,
reiteramos a convocação via sistema e email, para o envio da proposta atualizada e a

comprovação das exigências técnicas, conforme item 2.1 - para o G1 e item 7. Os
mesmos deverão ser enviados até as 16h do dia de hoje, sob pena da não aceitação da

proposta.
Sistema 26/10/2017

16:21:42
Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Sistema 26/10/2017
16:24:33

Senhor fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF:
04.063.503/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.

Sistema 26/10/2017 Senhor fornecedor SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF:
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16:25:01 04.063.503/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro 26/10/2017

16:26:26
Para SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, atender a

convocação do sistema, para o envio da proposta atualizada e a comprovação das
exigências técnicas, conforme item 2.1 - para o G1 e item 7. Enviar também para o

email, compras@crfsc.org.br
Pregoeiro 26/10/2017

16:28:20
Srs. Licitantes, retornaremos amanhâ, às 14h30min com o reinicio deste certame.

Pregoeiro 27/10/2017
14:38:25

Boa tarde Srs. Licitantes. Estamos conectados.

Pregoeiro 27/10/2017
14:39:07

Para SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP - Sr. Licitante, reiteramos a
convocação via sistema e email, para o envio da proposta atualizada e a comprovação
das exigências técnicas, conforme item 2.1 - para o G1 e item 7. Os mesmos deverão

ser enviados até as 16h do dia de hoje, sob pena da não aceitação da proposta.
Sistema 27/10/2017

17:03:49
Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Sistema 27/10/2017
17:06:42

Senhor fornecedor MONDAZA EMPRESA COMERCIAL ORGANIZACAO LTDA - ME,
CNPJ/CPF: 82.424.573/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 27/10/2017
17:07:08

Para MONDAZA EMPRESA COMERCIAL ORGANIZACAO LTDA - ME - Sr. Licitante, atender
a convocação do sistema, para o envio da proposta atualizada e a comprovação das
exigências técnicas, conforme item 2.1 - para o G1. Enviar também para o email,

compras@crfsc.org.br
Pregoeiro 27/10/2017

17:08:31
Para MONDAZA EMPRESA COMERCIAL ORGANIZACAO LTDA - ME - O Prazo para o

atendimento desta convocação encerra-se às 14h30 do dia 30/10/2017.
Pregoeiro 30/10/2017

14:39:38
Boa tarde srs. licitantes, estamos conectados.

Sistema 30/10/2017
14:47:26

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro 30/10/2017
14:49:24

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 30/10/2017 às
16:00:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 30/10/2017
14:47:26 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

30/10/2017
14:49:24

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/10/2017 às
16:00:00.

 
Data limite para registro de recurso: 06/11/2017.

 Data limite para registro de contra-razão: 09/11/2017.
 Data limite para registro de decisão: 16/11/2017.

  
Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto
5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:02 horas do dia 30 de outubro de 2017, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

  

 
MARCOS AURELIO GOULART 

 Pregoeiro Oficial

 
EVERALDO AMARAL

 Equipe de Apoio

 
IURI RICCI

 Equipe de Apoio
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